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 ملخص الرسالة
 اإلسالمية اجلامعةيف  (،املاجستري) ة العامليةدرجاللنيل  ةمقدم ةهذه رساله علمي

 .قسم الفقه الشريعةيف كليه  ،املنورة ابملدينة
يف  البحريةاجلواهر  :على املذهب الشافعي بعنوان فقهيف ال عن كتابة وهي عبار  

القاضي جنم الدين أيب العباس أمحد بن حممد بن أيب احلزم مكي بن ايسني  شرح الوسيط
 األولاحلكم  هنايةكتاب االقرار اىل   يةبدامن املخزومي القرشي القمويل املصري الشافعي 

 :وقد اعتمدت يف حتقيق هذا الكتاب على نسختني، العاريةتاب من ك العاريةحكام أمن 
 .تركيا ،اسطنبول ،صل نسخه مكتبيت متحف طوبقبوسرايوهي األ :األوىل 
 .مصر ،القاهرة ،األزهرية املكتبةنسخه  ،للمقابلة: الثانية 
 :وفهارس فنيه ،قسمنيو  ة،اىل مقدم الرسالةوقد استدعت طريقه التحقيق تقسيم  
 :ما كالتايلاهنيمث القسمني ب ،صدرت الكتاب مبقدمة 

وحتت كل منهما  ،على مبحثني رئيسينيويشتمل  ،الدراسةسم ق :األولالقسم 
 .مطالب

 .املؤلف دراسة :األولاملبحث 
 .التعريف ابلكتاب :املبحث الثاين

كتاب االقرار   :وفيه ، ويشتمل على النص احملقق ،قسم التحقيق :القسم الثاين 
 .العاريةوجزء من كتاب 

 .الالزمة الفنيةوعمل الفهارس  ،ختمت الكتاب بوضع ثبت املصادر واملراجع وأخريا
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Abstract 
Research Tittle: al-jawaher al-bahriyyah fe sharh al-waseet , by Jurist Najm-deen 
Abu al-Abbas, Ahmed ibn Muhammad al-Qamuli al-Shafi'i (deceased 727 Ah) 
from the beginning of the Book of Confession to the end of the first rule of the 
lender in the book of the lender – Study and Investigation 

This is a scientific research presented to obtain (Master's degree), at the Islamic 
University of Medina, in the College of Sharia (Department of Jurisprudence). 

 It is a book in fiqh on the Shafi'i school entitled:  al-jawaher al-bahriyyah fe sharh 
al-waseet , by Jurist Najm-deen Abu al-Abbas, Ahmed ibn Muhammad bin Abi 
al_Azm Makki bi Yaasin al-Qamuli al-Shafi'i (deceased 727 Ah) from the 
beginning of the Book of Confession to the end of the first rule of the lender in the 
book of the lender. 

The investigation of this book was based on two copies: 

The first is the original copy of the library of the Museum of Toubbsaray, Istanbul, 
Turkey. 

The second copy: For matching, copy of the Al-Azhar Library, Cairo, Egypt. 

The way of the investigation necessitated the division of the research into an 
introduction, two sections, and technical indexes: 

The research was started with an introduction, and then the two sections were 
presented as follows: 

Section 1: The study section, which includes two main topics, each with 
subtopics. 

The first topic: Study of the author. 

The second topic: introducing of the book. 

Section 2: The Investigation Section, which includes the investigative text, it 
includes: The Book of Confession and part of the Book of the lender. 

Finally،I ended my research with the proven sources' references and the necessary 
technical indexes.  
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إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له،  أنفسنا،

 يه ٱُّٱده ورسوله ـد أن حممدًا عبـده ال شريك له، وأشهـوأشهد أن ال إله إال هللا وح

 خل ُّٱ (1)َّ َّ ٍّ   ٌّ  ٰى ٰر  ٰذ  يي  ىي   مي   خي حي جي
 جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 يي ىي ُّٱ (2)َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه
 هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .(3)ٱَّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث

 أما بعد:
وأجل الطاعات، فإن العلم الشرعي واالنشغال به تعلمًا وتعليمًا من أعظم القرب 

من أشرف العلوم، وأعالها مرتبة، وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرًة بطلبه و وه
  حي جي ٰه مه ُّٱٱل من انشغل به، فمن ذلك قوله تعاىل :ـوحاثًة عليه، ومبينًة فض

 حك جك مق حق مف ٱُّٱٱوقوله تعاىل: ،(4)َّ هئمب مئ هي مي خي
ٱَّ جم هل مل خل حل مكجل لك  خك ومن السنة قوله صلى هللا عليه  ،(5)ٱ

                                                           

 102آل عمران: اآلية  (1)

 1النساء: اآلية  (2)

 71 - 70األحزاب: اآلية  (3)

 11اجملادلة: اآلية  (4)

 ٩الزمر: اآلية  (5)
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وقوله صلى هللا عليه وسلم :من سلك  (1)وسلم :من يرد هللا به خريًا يفقهه يف الدين
، والنصوص يف هذا الشأن (2)طريقًا يلتمس فيه علمًا سّهل هللا له به طريقًا إىل اجلنة

 معلومٌة مشهورة.

الغاية من خلق اخللق، و وبتعلم العلم الشرعي والعمل به حيصل فالح اإلنسان، وه
وعلم الفقه أرقى العلوم منزلة، وأسناها منقبة، وأعظمها فائدة، ويدل على عظم فضله 

، (3)دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم البن عباس رضي هللا عنهما اللهم فقهه يف الدين
ن وقد اشتغل هبذا العلم العلماء قدميًا وحديثًا منذ عهد النيب صلى هللا عليه وسلم م

، والتابعني ومن بعدهم، وبذلوا فيه قصارى جهدهم تعلماً، -رضي هللا عنهم -الصحابة
ا العلم وألفوا فيه، فمنه املنت، ذوتعليماً، وإفتاًء، وقضاًء إىل أن جاء من بعدهم فدونوا ه

والشرح، واملختصر، واملطول، واملنظوم، واملنثور وتكونت املذاهب األربعة، وقويت وظهر 
اهتموا هبا تصنيفًا وأتليفاً، وقد توارثها املسلمون جياًل بعد جيل، لكن الكثري  هلا أتباع

ابألمة اإلسالمية من حمن كحروب  وذلك مبا حلّ -من تراث الفقه اإلسالمي مفقود 
اج، ونشر لتزود هبا املكتبات؛ فيستفيد منها آخر خمطوط حباجة إىل حتقيق، و أو  -وغريها

 العلم.الباحثون واحملققون وطالب 
خطوط امل الء هللا عز وجل أن يسر يل أن أكون من ضمن من حيقق هذا ومن آ

كتاب اجلاوارر الحررية ونفيس يف علم الفقه على مذهب اإلمام الشافعي وهالقّيم ال
لقاضي جنم الدين أيب العباس أمحد بن حممد بن أيب احلزم مكي بن ل )جاوارر الحرر(

اختصار لكتاب و هـ، وه727ت املصري الشافعيايسني املخزومي القرشي القمويل 
 البحر احمليط شرح الوسيط للمؤلف نفسه، الذي أكثره مفقود.

ا الكتاب وأصله قيمة علمية كبرية؛ استشرت أهل العلم والتخصص؛ ذوملا كان هل 
فأشاروا علي جبدارته للتحقيق، ليكون موضوع رساليت ضمن مشروع ملرحلة العاملية 

                                                           

 ( ، ابب من يرد هللا به خريا يفقه يف الدين71(، ح )1/3٩صحيح البخاري ) (1)

 ( ، ابب فضل طلب العلم 2646(، ح )386-4/385رواه الرتمذي ) (2)

 ( ،ابب وضع املاء عند اخلالء 143(، ح )1/53) يف صحيحه البخاري رواه (3)
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 لك والقادر عليه.ذويل  أنَّهل هللا عز وجل التوفيق والسداد )املاجستري(، أسأ
 
 
 

 اختيار املخطاوط وأمهيته العلمية أسحاب
 أسباب اختيار املوضوع، وأمهيته يف النقاط التالية: تتجلى

من الرتاث العلمي اإلسالمي يف الفقه الشافعي الذي ينبغي أن يربز ملن  كونه-1
 له صلة هبذا الفن من مفت وقاض وطالب علم.

اختصار شامل، وجامع للبحر احمليط يف شرح الوسيط لإلمام الغزايل،  أنَّه -2
سهل العبارة، حسن الصياغة، وال ختفى أمهية البحر والوسيط يف املذهب الشافعي، 

 يقصد البحر احمليط. (1)منه مسائل أكثر املذهب يف كتاابً  أعلم ال :األسنوي قال:
البحر احمليط مفقودة، وال يوجد منه إال و كون أغلب أجزاء األصل الذي ه  -3

 أجزاء قليلة متفرقة.
عناية مصنفه بذكر األدلة املختصرة السهلة من الكتاب والسنة؛ ليسهل  -4

 وجعلته: نصه الكتاب ما مقدمة املصنف رمحه هللا يفقال: القضاء واإلفتاء منه، 
 والنقل مراجعته، تسهيل بذلك وقصدت السهل، الدليل إال األدلة عن جمردة أحكاماً 

 واحلكم. الفتيا يف عليه واالعتماد منه،
 إيراد أقوال فقهاء املذهب الشافعي، والنقل عن بقية املذاهب. -5
 واطالعه يف املذهب الشافعي.جاللة قدر املؤلف وسعة علمه  -6

 عنه العلماء:قال: وهذه نبذة مما 
 املخزومي القرشي يسني بن مكي بن حممد بن القاضي ابن شهبة: أمحدقال: 

                                                           

 (2/16٩طبقات الشافعية ) (1)
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 وأفىت، ودرس، برع، أن إىل اشتغل املصري، القمويل العباسو أب الدين جنم العالمة الشيخ
 نيابة ويل مث والغربية، والشرقية، واملنية، أسيوط، مث إمخيم، مث قوص، قضاء وويل وصنف،

 والفائزية ابلقاهرة، ابلفخرية ودرس القبلي، الوجه مع مصر وحسبة ابلقاهرة، احلكم
 كان وإن فروعا، وأكثر املطلب، من الأو تن أقرب مطوال، شرحاً  الوسيط وشرح مبصر،
 ومساه منه، مسائل أكثر املذهب يف كتااب أعلم ال األسنوي:قال:  منه، االستمداد كثري

 الرافعي، من الروضة كتلخيص خاصة، أحكامه خلص مث الوسيط، شرح يف احمليط البحر
 األمساء وشرح مطوال، شرحاو النح يف احلاجب ابن مقدمة وشرح البحر، جواهر مساه:

 الطبقات يف السبكيقال:  الرازي، الدين فخر اإلمام تفسري وكمل جملد، يف احلسىن
 يفرت ال كان أنَّهلس أن حيكى املتورعني، والصلحاء املشهورين، الفقهاء من كان الكربى:

 صدر الشيخ وكان ويكتب، ويصنف، ويدرس، يفيت، يربح ومل هللا، إال إله ال قول عن
 الكمالقال: و  القمويل، من أفقه مبصر ليس عنه: لنا نقل فيما يقول الوكيل ابن الدين
 فيه مكتوب وال خطأ، حكم يف وقع ما أحكم، سنة أربعني يلقال:  األدفوي: جعفر
 سبع سنة رجب يف مات والتفسري،و ابلنح عارفا الفقه يف جاللته مع وكان مين، خلل

 الغريب ابلرب قرية وقموال ابلقرافة، ودفن سنة، مثانني عن وسبعمائة وعشرين السني بتقدمي
 .(1)قوص من قريبة القوصية األعمال من

بنقلهم عنه وإحالتهم إليه، منهم: السيوطي  اعتماد العلماء على هذا املصنف -7
يف األشباه والنظائر، واخلطيب الشربيين يف اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، وويل الدين 

زرعة العراقي يف طرح التثريب يف شرح التقريب، وابن حجر يف اإليعاب، وغريهم و أب
 الكثري.

  

                                                           

 (334-2/332طبقات الشافعية ) (1)
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 املؤلف ترمجة
أمحد بن حممد بن أيب احلزم مكي بن ايسني املخزومي القرشي  :امسه ونسحه

 .القمويل املصري الشافعي
 العباس.و : أبكنيته
 : القاضي جنم الدين.لقحه

 : القمويل )قرية يف مصر(.نسحته
 معرفة واسعة، وتصانيف كثرية.و من فقهاء الشافعية، ذو ه وه727:وفاته
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 :نسحة املخطاوط إىل املؤلف تاوثيق
إىل نسخ املخطوط، وإىل املصادر واملراجع ذات الصلة يتبني أن  ابلرجوع  

الكتاب: اجلواهر البحرية )جواهر البحر( ملؤلفه أمحد بن حممد القمويل، وبيان ذلك فيما 
 يلي: 

رمحه هللا ما قال: بته إىل نفسه، حيث املؤلف يف مقدمة كتابه بنس تصريح -1
 ومسيته اجلواهر البحرية. نصه:

الصفدي: وشرح الوسيط يف الفقه يف جملدات كثرية وفيه نقول غزيرة قال:  -2
 .(1)ومباحث مفيدة، ومساه البحر احمليط، مث جرد نقوله يف جملدات ومساه جواهر البحر

 .(2)ابن السبكي: صاحب البحر احمليط، وكتاب جواهر البحرقال:  -3
خلص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي،  األسنوي: مثقال:  -4

 .(3)مساه: جواهر البحر
وصنف يف الفقه البحر احمليط شرح به الوسيط للغزايل يف العبادي: قال:  -5

ومساه: جواهر البحر احمليط يف  ،من عشرين جملدة، مث اختصره يف مثانية جملدات خبطهو حن
 .(4)شرح الوسيط

القمويل الوسيط يف جملدات مساه: البحر احمليط،  حاجي خليفة: َشرَحَ قال:  -6
 .(5)املخطوط بني أيديناو مث خلصه ومساه: جواهر البحر وه

الزركلي: وعين ابلوسيط يف فقه الشافعية، فشرحه ومساه: البحر احمليط، قال:  -7
                                                           

 (8/61الوايف ابلوفيات ) (1)

 (31-٩/30طبقات الشافعية الكربى ) (2)

 (2/16٩طبقات الشافعية ) (3)

 (154-3/153ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني ) (4)

 (2/2008كشف الظنون )  (5)
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 .(1)مث جرد نقوله ومساه: جواهر البحر جملدات منه يف األزهرية
ربعني جملدة، أو ط يف شرح الوسيط للغزايل يف حناحملي عمر كحالة: البحرقال:  -8

 .(2)مث خلص أحكامه يف كتاب مساه: جواهر البحر يف فروع الفقه الشافعي
 

  

                                                           

 (1/222األعالم ) (1)

 (2/161معجم املؤلفني ) (2)
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 السابقة الدراسات
وقد سبقين إىل التسجيل يف املخطوط عدد من طلبة برانمج ماجستري الفقه يف 

 اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ، وهم :
يف أدآب  األولب إىل هناية الفصل معاذ حممد ، من بداية الكتامصطفى  -1

 قضاء احلاجة.

ستنجاء منه إىل هناية ابب ، من الفصل الثاين: فيما جيب اال طالب جديد -2
 املسح على اخلفني.

زبري سلطان ، من بداية كتاب احليض إىل هناية الباب الرابع يف كيفية  -3
 الصالة.

اخلامس يف شرائط الصالة إىل هناية الفصل حممد أزهري ، من بداية الباب  -4
 ىل ابإلمامة.أو و الثاين فيمن ه

القول يف علي أمحد لصوع ، من بداية كتاب صالة املسافرين إىل هناية  -5
 الغسل من كتاب اجلنائز.

طالب جديد ، من بداية النظر يف الغاسل من كتاب اجلنائز إىل هناية القسم  -6
 الزكاة.: األداء يف الوقت من كتاب األول

حممد بشري عبدالرحيم ، من بداية القسم الثاين يف تعجيل الزكاة من كتاب  -7
 الزكاة إىل هناية زكاة الفطر.

عبدهللا الثراي ، من بداية كتاب الصيام إىل هناية فصل يف موجب القِّران  -8
 التمتع من كتاب احلج.و 

الثالث  طالب جديد ، من بداية الباب الثاين يف صفة احلج إىل هناية األمر -٩
 من األفعال املوجبة للضمان من كتاب احلج.

عبداإلله السبيعي ، من بداية الطرف الثالث يف األكل من كتاب احلج  -10
 إىل هناية الطرف الثالث يف احلالة اليت تعترب فيها املماثلة من كتاب البيع.

طالب جديد ، من بداية الطرف الرابع يف احتاد اجلنس واختالفه من   -11
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 من كتاب البيع. إىل هناية املانع الثالث من موانع الرد: تلف املعقود عليهكتاب البيع 

أمحد علي جحاف ، من بداية املانع الرابع من موانع الرد ابلعيب  -12
خروج املبيع عن ملك املشرتي إىل غريه من كتاب البيع إىل هناية فصل فيما يطرأ على و 

 كتاب البيع.االختالط بغريها من  و الثمار املبيعة قبل القطاف 

منصور معجب التميمي ، من بداية القسم اخلامس من كتاب البيع إىل  -13
 هناية الباب الثاين يف القبض من كتاب الرهن.

طالب جديد ، من بداية احلكم الثالث يف حكم املرهون بعد القبض  -14
يف الصلح من كتاب  األوليف حق املرهتن والراهن من كتاب الرهن إىل هناية الباب 

 الصلح.

احلسن أكرم ، من بداية الباب الثاين يف التزاحم من كتاب الصلح إىل و أب -15
  هناية كتاب الوكالة.
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 الحرث خطة
 تشتمل اخلطة على مقدمة، وقسمني، وفهارس علمية.

 تشتمل على: واملقدمة
 االفتتاحية -
 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية -

 ترمجة املؤلف -
 إىل املؤلف توثيق نسبة املخطوط -

 الدراسات السابقة -

 خطة البحث -

 منهج التحقيق -
 
 
 
 

 
  



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

16 
 

 : قسم الدراسة، األول القسم
 وفيه مبحثان:

 مطالب: : دراسة املؤلف، وفيه مثانيةاألولث املبح
 : امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.األولاملطلب          
 املطلب الثاين: مولده.         
 نشأته العلمية.املطلب الثالث:          
 املطلب الرابع: شيوخه، وتالميذه.         
 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.         
 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي.         
 املطلب السابع: مؤلفاته.         
 املطلب الثامن: وفاته.         

 
 

 ابلكتاب)جواهر البحر(، وفيه ستة مطالب:املبحث الثاين: التعريف 
 : حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف.األولاملطلب         
 املطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية.        
 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف القسم احملقق.        
 احملقق. املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف القسم        
 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف القسم احملقق.       
 املطلب السادس: وصف النسخ اخلطية ومناذج منها.       
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 الثاين: النص احملّقق. القسم
هناية احلكم تاب اإلقرار إىل ن بداية كمو بتحقيق جزء من هذا الكتاب ، وه قمت

 من أحكام العاريّة من كتاب العاريّة  األول
 سيكون يف نسختني :و       

والذي نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي إبسطنبول ،تركيا ،  وهي األصل :األوىل
 .( من اجمللد الرابع أ244إىل اللوحة ) ( أ1٩3( لوحة ابتداءاً من اللوحة )52يقع يف )

( 53الثانية للمقابلة : نسخة املكتبة األزهرية ، القاهرة ، مصر ، والذي يقع يف )
( من اجمللد ب226اللوحة )إىل من اجمللد الثاين ب( 201) لوحة ، ابتداءا من اللوحة

  . الثالث
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 الفهارس العلمية
 وتشتمل على الفهارس الفنية اآلتية: 

 فهرس اآلايت القرآنية. -1

 هرس األحاديث النبوية واآلاثر.ف -2

 فهرس األعالم املرتجم هلم يف النص احملقق. -3

 الغريبة املفسَّرة.فهرس األلفاظ  -4

 فهرس األماكن والبلدان. -5

 فهرس الكتب الواردة يف الكتاب. -6

 فهرس املصادر واملراجع. -7

 فهرس املوضوعات. -8
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 منهج الترقيق
 كما يلي:  منهج التحقيق الذي سأسري عليه يف خدمة النص،    

نسخ النص املراد حتقيقه حسب القواعد اإلمالئية احلديثة مع االلتزام  -1
 بعالمات الرتقيم، وضبط ما حيتاج إىل ضبط.

مكتبة متحف طوبقبوسراي  اختيار النسخة األصل وهي نسخة : -2
، القاهرة ،مقابلتها بنسخة املكتبة األزهرية، مع ()طـ، ورمزت هلا ب، برتكياإبسطنبول

 ( .)زـمصر ورمزت هلا ب

الفروق نسخة املكتبة األزهرية ، وإثبات و املقابلة بني النسخة األصل  -3
بينهما فيما عدا اآلايت القرآنية، وصيغ التمجيد، والثناء على هللا، وصيغ الصالة 
والسالم على النيب صلى هللا عليه وسلم، وصيغ الرتضي والرتحم، مشريًا إىل الفروق يف 

 اآليت:و احلاشية على النح
يف ، وأثبته ىخر صل أقوم ابلتصحيح من النسخة اآلإذا جزمت خبطأ ما يف األ -أ

يف ا يف األصل، املنت، وأضعه بني معقوفتني هكذا ]  [، مع اإلشارة إىل خطأ م
 احلاشية.
بياض، أكملته من النسخ أو طمس، أو إذا كان يف األصل سقط،  -ب

[، عيـة، وأضعه بني معقوفتني هكذا ] من كتب الشاف أنَّهده فمن مظـى، فإن مل أجخر اآل
متتالية بني القوسني هكذا  نقطاً  أنَّهإليه جعلت مك وأشري إليه يف احلاشية، فإن مل أهتد

.)...( 
/ب(، للداللة على هناية كل 8)أو /أ( 8وضع خط مائل هكذا:/ ) -4

 وجه من لوحات األصل، مع اإلشارة إىل رقم اللوحة يف اهلامش. 

اآلايت القرآنية ببيان اسم السورة، ورقم اآلية مع كتابتها ابلرسم و عز  -5
 العثماين.

أو يث النبوية إىل مصادرها، فإن كان احلديث يف الصحيحني األحادو عز  -6
ى، وأبني خر من كتب األحاديث اآل أنَّهجه من مظآخر يف أحدمها اكتفيت بذلك، وإال ف



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

20 
 

 درجته معتمدا على الكتب اليت تعىن بذلك ابختصار.

 ا األصيلة.أهنَّ اآلاثر إىل مظو عز  -7

املؤلف عن الفقهاء من توثيق املسائل الفقهية، والنقول اليت يذكرها  -8
 مصادرها، مع بيان القول املعتمد يف املذهب.

 شرح األلفاظ الغريبة، واملصطلحات العلمية. -٩

 الرتمجة إبجياز لألعالم الوارد ذكرهم يف النص احملّقق. -10

التعريف ابألماكن والبلدان اليت ذكرها املؤلف، مع بيان أماكن وجودها  -11
 يف زماننا احلاضر.

 يها يف زماننا احلاضر.أو ين واملكاييل واملقادير، مع ما يسالتعريف ابملواز  -12

 موضح يف خطة البحث.و وضع الفهارس الفنية الالزمة كما ه -13
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 شكر وتقدير
أو ره على سوابق اخلريات الشكر هلل شكهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وأ احلمد 

وال تزال نعمه لرسالة ن هدى ويسر وذلل الصعاب ووفق حىت متت هذه اا أآخر ال و 
قدم ابلشكر اجلزيل لوالدي تمن ابب االعرتاف ابلفضل ألهله فإين أ أنَّهمث   ،تتدفق

ما كاان نعم املربيان ونعم أهنَّ وغفر هلما ف -رمحهما هللا تعاىل رمحه واسعه-الكرميني
وتعاىل مبنه وكرمه أن يسكنهما فسيح جناته،  أنَّههللا سبح سال، وأاملرشدان يف حياهتما

 أن يعينين على برمها بعد موهتما.و  ،ن جيعل ذلك يف ميزان حسناهتماأو 

والقائمني عليها  ،النبوية ابملدينة  اإلسالمية للجامعةاجلزيل   تقدم ابلشكرأكما   
اليت هنلت من منهلها  الشريعةكليه   وابألخص ،دارينيأو موظفني و ومدرسني  أساتذةمن 

 .الفقه على ما قدموه وبذلوهى قسم شكر كذلك القائمني علأالزالل و 

عبد الرمحن  :خالص التقدير لفضيله الشيخ الدكتورو توجه ابلشكر اجلزيل أكما   
والذي منحين الكثري من وقته وجهده  الرسالةاملشرف على هذه  ،بن منصور القحطاين

متام هذا العمل  إر هللا هتدى به حىت يسَّ أرشاداته نرباسا إوكانت توجيهاته و  ،وتفكريه
 .يف عمره وعلمه وعملهن يبارك أن جيزيه عين خري اجلزاء و أوتعاىل  أنَّههللا سبح فأسال

متام هذا من إكل من ساهم معي يف ن اتوجه ابلشكر اجلزيل لأوال يفوتين  
اجلزاء وجعل ذلك يف م هللا عين خري همرجع وجزاأو  معلومةأو  إبشارةساتذيت وزمالئي أ

 .مموازين حسناهت
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 وفيه محرثان:
 : دراسة املؤلف ، وفيه مثانية مطالباألولاملحرث      

  

 : قسم الدراسةاألولالقسم 
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 :: امسه ونسحه ونسحته وكنيتهاألولاملطلب 
مكي بن ايسني القرشي أمحد بن حممد بن أيب احلزم و هامسه ونسحه:  -1

 .(1)املخزومي ، الشيخ العالمة

 .(3)القمويل (2)العباسو القاضي جنم الدين أب نسحته وكنيته: -2

  
 املطلب الثاين: ماولده:

ه( ، وقيل: سنة 645يف قمولة بصعيد مصر سنة ) –رمحه هللا  –ولد 
 .(4)ه(653)
 

 املطلب الثالث: نشأته العلمية:
، ونشأ يف  (1)مث ابلقاهرة (5)بقوص –رمحه هللا  –تعلم اإلمام جنم الدين القمويل 

                                                           

طبقات الشافعية البن القاضي و ( ٩/30انظر: طبقات الشافعية الكربى) (1)
 ( 2/254شهبه)

 انظر: املصدرين السابقني  (2)

القمويل: نسبة إىل قمولة ، وهي من أعمال قوص بصعيد مصر. انظر: طبقات  (3)
 ( 4/3٩8معجم البلدان)و ( 2/16٩طبقات الشافعية لإلسنوي)و ( ٩/30الشافعية الكربى)

ات الشافعية البن القاضي طبقو ( ٩/30انظر: طبقات الشافعية الكربى) (4)
 ( 2/254شهبه)

قوص: ابلضم مث السكون وصاد مهملة، وهي قبطية ، وهي مدينة كبرية واسعة ، قصبة  (5)
صعيد مصر، وهي اليوم مدينة ومركز مبحافظة قنا ، وتقع على الساحل الشرقي من النيل جنوب 

 موسوعة ويكبيداي احلرة. و ( 4/413كم. انظر: معجم البلدان)645القاهرة حبوايل 
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فأبوه وعمه من فقهاء الشافعية ، مما كان له األثر يف نشأته العلمية ، حىت بيت علم 
، ودل على ذلك مؤلفاته أصبح فقيها يشار إليه ابلبنان ، كما ذكر ذلك بعض تالمذته

قد توىل القضاء و يف الفقه خاصة ، و مباحث يف العلم عامة و وما نقل عنه من علم 
وغريها  (4)اجليزةو   (3)احلسينيةو  (2)أسيوطو لقاهرة واحلسبة والتدريس يف مدن عدة، منها: ا

 .(5)ما زال على ذلك إىل أن تويف رمحه هللاو ، 
 

 تالميذه.و املطلب الرابع: شياوخه 
 ال: شياوخهأو 

شىت العلوم، و ، على عدد من األشياخ ، أخذ منهم الفقه هنل القمويل العلم 
                                                                                                                                                            

= 

ل من أحدثها جوهر غالم املعز أيب متيم معد بن أو القاهرة : مدينة كبرية ، وكان  (1)
إمساعيل امللقب ابملنصور بن أيب القاسم نزار امللقب ابلقائم بن عبيد هللا، وقيل: سعيد امللقب 

مراصد و ( 4/301ان)ابملهدي، وهي اليوم عاصمة مجهورية مصر العربية. انظر: معجم البلد
 موسوعة ويكبيداي و ( 3/1060اإلطالع على أمساء األمكنة والبقاع)

ساكنة ، مدينة يف غريب النيل من أو و و ايء مضمومة و أسيوط: ابلفتح مث السكون  (2)
مراصد و ( 1/1٩3نواحي صعيد مصر ، وهي أكرب مدن الصعيد. انظر: معجم البلدان)

 موسوعة ويكبيداي و ( 1/7٩اإلطالع)

مركز ومدينة احلسينية مبحافظة الشرقية مبصر مسيت بذلك ؛ نسبة إىل السلطان   (3)
 حسني الثاين. انظر موسوعة ويكيبيداي

يف عهد عمر بن اخلطاب  –رضي هللا عنه  –بن العاص و اجلِّيزة: ابلزاي، اختطها عمر  (4)
، كان هلا يف كل أحد سوق عظيم جيتمع فيه عامل عظيم ، وهي اآلن إحدى  -رضي هللا عنه –

 موسوعة ويكبيداي  و ( 1/380املواعظ واإلعتبار)و ( 2/200حمافظات مصر. انظر: معجم البلدان)

الشافعية البن القاضي  طبقاتو ( ٩/30انظر: طبقات الشافعية الكربى) (5)
 ( 2/222طبقات الشافعية لإلسنوي)و ( 2/254شهبة)
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 ومنهم:
العباس و مرتفع بن حازم ، أبأمحد بن حممد بن علي بن و هو ابن الرفعة:  -1

من تصانيفه: املطلب العايل يف شرح الوسيط  األنصاري املصري، املشهور اببن الرفعة ،
ان والوالة والرعية ، ، والكفاية يف شرح التنبيه ، وبذل النصائح الشرعية فيما على السلط

ه ، تويف 645سنة ولد  الرتبة يف احلسبة،يان يف معرفة املكيال وامليزان، و البواإليضاح و 
 .(1)ه710سنة 

حممد بن إبراهيم بن سعد هللا بن مجاعة بن و بدر الدين بن مجاعة: وه -2
، احلموي البياين ، بدر الدين مفسر أصويل فقيه حمدث متكلم علي بن حازم الكناين 

الداير املصرية ، له تصانيف كثرية منها: املنهل و مؤرخ أديب ، ويل القضاء ابلقدس 
تذكرة و غرر التبيان والفوائد الالئحة من سورة الفاحتة ، و م احلديث النبوي ، الروي يف عل

السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم ، إيضاح الدليل يف قطع حجج اهل التعطيل، 
 .(2)ه433تويف سنة و ه 63٩وحترير األحكام يف تدبري جيش اإلسالم، ولد سنة 

بن مطيع بن أيب الطاعة ابن دقيق العيد: حممد بن علي بن وهب  -3
الفتح تقي الدين و القشريي، املنفلوطي الشافعي املالكي ، املعروف اببن دقيق العيد ، أب

، حمدث، حافظ، فقيه، أصويل،أديب حنوي، شاعر، خطيب ، له تصانيف منها: 
اإلملام يف و ،  -مل يكمله -شرح خمتصر ابن احلاجبو االقرتاح يف علوم احلديث، 

تويف سنة و ه 625، شرح مقدمة املطرزي يف أصول الفقه ، ولد سنة  أحاديث األحكام
 .(3)ه702

                                                           

طبقات الشافعية البن قاضي و ( ٩/24انظر: طبقات الشافعية الكربى) (1)
 ( 2/135معجم املؤلفني)و ( 2/211شهبة)

طبقات الشافعية البن قاضي و ( ٩/13٩انظر: طبقات الشافعية الكربى) (2)
 (  4/137يات)الوايف ابلوفو (، 2/22٩شهبة)

طبقات الشافعية البن قاضي و ( ٩/207انظر: طبقات الشافعية الكربى) (3)
 (  2/22٩شهبة)
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 اثنيا: تالميذه

مع شهرة القمويل يف عصره وذايع صيته وتدريسه ، إال أن كتب الرتاجم مل تذكر 
 إال قليال من التالميذ، ومنهم:

حممد بن عمر بن مكي بن عبدالصمد بن عطية بن و ابن املرّحل: وه -1
أمحد بن عطية ، املصري األصل ، الشافعي ، العثماين ، املعروف اببن املرّحل وابن 

افىت وانظر و تفقه و الوكيل ، صدر الدين ، فقيه، أصويل، حمدث، متكلم ، نشأ بدمشق 
 .(1)ه716تويف سنة و ه 655انتقل إىل الداير املصرية ودرس فيها ، ولد سنة و 

ر بن علي بن املطهر بن نوفل جعفر بن ثعلب بن جعفو هو األدفوي:  -2
الفضل ، فقيه ، أديب ، مؤرخ، له تصانيف منها: و فوي الشافعي، كمال الدين أباألد

البدر و مساء جنباء الصعيد ، الطالع السعيد اجلامع ألو ع ، اإلمتاع يف أحكام السما 
 .(2)ه748تويف سنة و ه 685السافر يف حتفة املسافر يف الوفيات، ولد سنة 

عبدالرحيم بن احلسن بن علي بن عمر بن علي بن و اإلسنوي: وه -3
حممد ، العالمة ، له و إبراهيم القرشي األموي اإلسنوي املصري الشافعي ، مجال الدين أب

التمهيد ، و لتنقيح على الصحيح ، او تصانيف منها: جواهر البحرين يف تناقض احلربين، 
 .(3)ه772تويف سنةو ه 704طبقات الفقهاء، ولد سنةو املهمات و 

 
                                                           

طبقات الشافعية البن قاضي و ( ٩/253انظر: طبقات الشافعية الكربى) (1)
 ( 5/373الدرر الكامنة)و ( 2/233شهبة)

طبقات الشافعية البن قاضي و ( ٩/407انظر: طبقات الشافعية الكربى) (2)
 ( 3/136معجم املؤلفني)و ( 3/20شهبة)

شذرات و ( 3/٩8طبقات الشافعية البن قاضي شهبة)و ( 3/147انظر: الدرر الكامنة) (3)
 ( 6/223الذهب)



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

27 
 

 املطلب اخلامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
لقد حظي جنم الدين القمويل مبكانة علمية ، إذ كان من علماء الشافعية 

والثناء عليه ، واملناصب اليت يتضح ذلك من مؤلفاته ، ونقل من بعده عنه ، و املعدودين 
 توالها.

العلماء و فوي: كان من الفقهاء األفاضل ، الشيخ كمال الدين األدقال: 
القضاة املتعففني، وافر العقل ، حسن التصرف، حمفوظا، تفقه، ومتهر، و املتعبدين، 

مث  (2)، وكان قبل ذلك ويل القضاء بقوص مث إمخيم(1)وانب احلكم مبصر، ودرس ابلفخرية
 .(3)املنيا والشرقية والغربيةو أسيوط 
 .(4)عنه ، صدر الدين ابن الوكيل:ما يف مصر أفقه من القمويلقال: و 
وشرح الوسيط يف جملدات  و : قرأ األصول والنح(5)القاضي السروجي احلنفيقال: و 

                                                           

الفخرية: مدرسة ابلقاهرة ، فيما بني سويقة الصاحب ودرب العداس ، بناها األمري  (1)
ه، وكان 622ثمان بن قزل البارومي ، وكان الفراغ منها سنة الفتح عو الكبري فخر الدين ، أب

ين. انظر: املواعظ أو موضعها أخريا يعرف بدار األمري حسام الدين ساروح ابن أرتق شاد الدو 
 ( 4/207واالعتبار)

ى: بلد ابلصعيد يف آخر إمخيم: ابلكسره مث السكون ، وكسر امليم، وايء ساكنة ، وميم  (2)
يف غربية جبل صغري ، وهي اآلن مدينة إحدى و بلد قدمي على شاطئ النيل ، و هاإلقليم الثاين و 

 ( 1/123مدن مجهورية مصر العربية. انظر: معجم البلدان)

 ( 125الطالع السعيد)ص/ (3)

 ( 126الطالع السعيد)ص/و ( 5/175طبقات الشافعية الكربى) (4)

العباس مشس الدين، فقيه ،  و بأمحد بن إبراهيم بن عبدالغين السروجي، أو السروجي: ه (5)
واعرتاضات على شيخ اإلسالم بن و حتول حنفّيا ، له مصنفات منها: شرح اهلداية، و كان حنبلّيا 

اجلواهر و ( 1/103الدرر الكامنة)و ( 14/60ه. انظر: البداية والنهاية)710تيمية، ت 
 (  1/53املضيئة)
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 ... .(1)كثرية وفيه نقول كثرية ومباحث مفيدة ، وكان ثقة صدوقا
مبجل معظم إىل يوم وفاته، وكان و كتب، ويصنف، وهمازال يفيت، ويدرس، ويو 

 أهل بالده.و أقاربه و حسن األخالق ، كثري املروءة ، حمسن إىل أهله 
القضاة النبالء ، وافر العقل ، جيد النقل، حسن و وكان من الفقهاء الفضالء ، 

 .(2)التصرف دائم البشر
والعربية، صاحلا ، سليم اإلسنوي: كان إماما يف الفقه عارفا ابألصول قال: و 

 .(3)ة ، كرميا ، كبري املروءةو الصدر، كثري الذكر والتأل
 

 مذرحه الفقهي.و عقيدته  املطلب السادس:
 ال: عقيدته.أو 

مل تذكر املراجع وكتب الرتاجم اليت ترمجت للقمويل شيئا عن عقيدته ، ولكن 
حينما ننظر يف ذلك العصر وما كان سائدا فيه من املعتقدات والطرق اليت كانت 

ابن الرفعة و مدعومة من احلكام والوالة ، وما كان من شيوخه كبدر الدين ابن مجاعه 
ة شيخ اإلسالم ابن تيمية فيما يتعلق خاصو حيث كانت هلم مناظرات مع احلنابلة 

 ، وكذلك انتشار التصوف ودعمه من احلكام (5)الذي كانوا يعتقدونه (4)ابعتقاد األشاعرة
                                                           

 ( 1/117املنهل الصايف)و ( 127-126الطالع السعيد)ص/ (1)

 املصدران السابقان   (2)

 ( 6/75شذرات الذهب)و ( 2/16٩طبقات الشافعية لإلسنوي)  (3)

أتباع أيب احلسن األشعري ، وهم يثبتون األمساء وبعض الصفات ، و األشاعرة: وه (4)
إثباته هلذه الصفات خمالف لطريقة السلف، و فقالوا: إن هلل سبع صفات عقليه يسموهنا معاين 

( 1/٩4صديق ابلقلب ، وغري ذلك من العقائد الباطلة. انظر: امللل والنحل)واإلميان عندهم ت
 (  4/122ورسائل ابن عثيمني) فتاوىجمموع و 

 ( 1/343رفع اإلصر)و ( 4/287مرآة اجلنان)و ( 14/50انظر: البداية والنهاية) (5)
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غريهم و  اتج الدين ابن السبكيو ألدفوي وابن املرّحل والوالة أيضا، وكذلك تالميذه كا
ه، فهؤالء هم شيوخه املدافعني عنو من فقهاء الشافعية الذين كانوا على مذهب األشاعرة 

م أهنَّ ت قد عرفو أثنوا عليه أشد الثناء ، و وعلماء عصره وتالميذه ، ومن عاشوا معه 
من كان على مذهب و مييلون إىل التصوف، ومعلوم أّن املقدم واملقّرب يف ذلك الزمن ه

املنيا و القاهرة و درس يف قوص و القمويل ويل القضاء ، وانب يف احلكم ، و األشاعرة، 
والشرقية والغربية ، فهذه قرائن تدل على أن القمويل رمبا قد أتثر هبم ، وال يوجد دليل 

 هللا أعلم.وقاطع يكون حجة يف ذلك 
 

 مذرحه الفقهي. اثنيا:
 شافعي املذهب، ويدل على ذلك : -رمحه هللا -كان القمويل

 عنايته بكتب الشافعية. -1

 .(1)شافعي املذهب أنَّهأكثر من ترجم له ذكر  -2

 
 املطلب السابع: مؤلفاته:

 صنف القمويل تصانيف عدة وهي كما يلي:
ال من املطلب أو شرح مطول أقرب تنو البحر احمليط يف شرح الوسيط ، وه ـــــ1

 .(2)إن كان كثري االستمداد منهو أمشل منه ، و أكثر فروعا و 
خمطوط خلص و احمليط ، وهكتابنا هذا ، تلخيص البحر و ــــــ جواهر البحر وه2

 أحكامه ، كتلخيص الروضة من الرافعي.

                                                           

طبقات الشافعية البن قاضي و ( ٩/30انظر: طبقات الشافعية الكربى) (1)
 ( 64الطالع السعيد)ص/و  (2/254شهبه)

 ( 2/254انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة) (2)
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 ــــــ تكملة املطلب العايل شرح وسيط الغزايل.3
 مطبوع.و ـــــ تكملة تفسري اإلمام فخر الدين الرازي، وه4
 .(1)ـــــ شرح أمساء هللا احلسىن، خمطوط5
رسالة علمية جبامعة ، حمقق يف (2)ــــــ حتفة الطالب يف شرح خمتصر ابن احلاجب6
 القاهرة.

 املطلب الثامن: وفاته.
ه( 727يوم اخلميس السادس من شهر رجب سنة ) –رمحه هللا  –تويف القمويل 

، وقد مات يف أايم (3)مبصر، وصلي عليه من الغد جبامع مصر ، ودفن بصفح املقطم
 .(4)املستكفي

  

                                                           

طبقات الشافعية البن قاضي و ( ٩/30انظر: طبقات الشافعية الكربى) (1)
 ( 1/102الدرر الكامنة)و ( 2/254شهبة)

 انظر: املصادر السابقة.  (2)

 ( 154-3/153انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني) (3)

 ( 1/364أعوان النصر)و انظر: أعيان العصر  (4)
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 املحرث الثاين: التعريف ابلكتاب ) اجلاوارر الحررية(.
 وفيه ستة مطالب:

 : حتقيق اسم الكتاب ، وتاوثيق نسحته إىل املؤلف:األولاملطلب 
إىل نسخ املخطوط، وإىل املصادر واملراجع ذات الصلة يتبني أن  ابلرجوع  

الكتاب: اجلواهر البحرية )جواهر البحر( ملؤلفه أمحد بن حممد القمويل، وبيان ذلك فيما 
 يلي: 

رمحه هللا ما قال: بته إىل نفسه، حيث املؤلف يف مقدمة كتابه بنس تصريح -1
 نصه: ومسيته اجلواهر البحرية.

الصفدي: وشرح الوسيط يف الفقه يف جملدات كثرية وفيه نقول غزيرة قال:  -2
 .(1)ومباحث مفيدة، ومساه البحر احمليط، مث جرد نقوله يف جملدات ومساه جواهر البحر

 .(2)السبكي: صاحب البحر احمليط، وكتاب جواهر البحرابن قال:  -3
خلص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي،  األسنوي: مثقال:  -4

 .(3)مساه: جواهر البحر
وصنف يف الفقه البحر احمليط شرح به الوسيط للغزايل يف العبادي: قال:  -5

ومساه: جواهر البحر احمليط يف من عشرين جملدة، مث اختصره يف مثانية جملدات خبطه و حن
 .(4)شرح الوسيط

حاجي خليفة: َشرََح القمويل الوسيط يف جملدات مساه: البحر احمليط، قال:  -6

                                                           

 (8/61الوايف ابلوفيات ) (1)

 (31-٩/30طبقات الشافعية الكربى ) (2)

 (2/16٩طبقات الشافعية ) (3)

 (154-3/153ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني ) (4)
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 .(1)املخطوط بني أيديناو مث خلصه ومساه: جواهر البحر وه
الزركلي: وعين ابلوسيط يف فقه الشافعية، فشرحه ومساه: البحر احمليط، قال:  -7

 .(2)ومساه: جواهر البحر جملدات منه يف األزهريةمث جرد نقوله 
اربعني جملدة، و عمر كحالة: البحر احمليط يف شرح الوسيط للغزايل يف حنقال:  -8

 .(3)مث خلص أحكامه يف كتاب مساه: جواهر البحر يف فروع الفقه الشافعي
يف نقله القمويل و ومن الفروع ما قاله القاضي حسني  السيوطي:قال: ــــــــ ٩
 (4)اجلواهر

الفصد إىل هنا من و التصريح بقوله و شيخ اإلسالم زكراي األنصاري: قال: ــــــــ 10
 .(5)جزم به يف جواهرهو نقله القمويل يف حبره و زايدته 

 
 مكانته العلمية.و املطلب الثاين: أمهية الكتاب 

أكثرها و أغزرها علما و كتاب البحر احمليط من أهم كتب املذهب الشافعي 
الصفدي: وشرح الوسيط يف الفقه يف جملدات كثرية وفيه نقول غزيرة قال: مسائل، 

 .(6)ومباحث مفيدة، ومساه البحر احمليط، مث جرد نقوله يف جملدات ومساه جواهر البحر
 .(7)قد خلص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي، مساه جواهر البحرو 

                                                           

 (2/2008كشف الظنون )  (1)

 (1/222األعالم ) (2)

 (2٩٩-1/2٩8معجم املؤلفني ) (3)

 ( 47باه والنظائر)ص/األش (4)

 ( 1/83أسىن املطالب) (5)

 (8/61الوايف ابلوفيات ) (6)

 ( 2/16٩طبقات الشافعية لإلسنوي) (7)
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 النص احملقق. املطلب الثالث: منهج املؤلف يف

خلص كتابه اجلواهر كتلخيص الروضة من الرافعي ، وسوف  -رمحه هللا -القمويل
 أمجل منهجه يف نقاط كما يلي:

ـــــ اعتىن بذكر األدلة السهلة املختصرة من الكتاب والسنة ؛ ليسهل القضاء 1
  اإلفتاء منه.و 

 املذاهب ومل يكثر.ينقل عن بقية و ـــــ يورد أقوال فقهاء املذهب الشافعي ، 2
كثري املسائل و ، فهاملسائل املنصوص عليها يف كتب املذهب  ـــــ اهتم بذكر جلّ 3

 الفروع.و 
يف ابب كذا ، أو ـــــ يكثر من اإلحاالت بقوله كما تقدم ، كما سيأيت ،4

 ذلك.و وحن
غالبا ما يوافق حكم و ينقل حكم غريه عليها ، أو ـــــ حيكم على املسائل ، 5

 الرافعي ، وغريمها.أو النووي خاصة 
التعرض له ،  أو ـــــ ينقل عن بعض الكتب نصا بدون اإلشارة إىل ذلك النقل 6

 التهذيب للبغوي .و كبحر املذهب للروايين، 
قال:  أو ا ، كقوله فإن قيل ، عرتاضات أحياان ، وجييب عليهـــــ يورد بعض اال7

 كذا.
أو ، كقوله: هذا ضعيف ، القول يف بعض املسائل أو أيه يف املذهب ـــــ يذكر ر 8

 ذلك.و قلت، وحنأو فيه نظر، 
ى يعرّب بقوله آخر أحياان و ابلقول من الشافعية غالبا ، قال: ـــــ يذكر من ٩

 غريها.و )قيل( أو )بعضهم( 
 جه يف املسألة غالبا.و ـــــ يذكر األقوال واأل10
يهتم بشرح عبارة و غريه صاغ عبارته أبسلوبه وفهمه ، فه أحياان إن نقل عنـــــ 11
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 من نقل عنه شرحا خمتصرا من غري إخالل.
 

 املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق.
 كتحهم:و ال : مصطلرات خاصة أبئمة املذرب أو 

،  فمن  ئمةلألأو علمية كانت  مجلة من املصطلحات –رمحه هللا  -وضع القمويل
 هذه املصطلحات:

 حممد:و ـــــ أب1
د اجليزي األزدي موالهم او الربيع بن سليمان بن د أنَّهبعد االستقراء، ُعلم 

 الرواة عنه. و املصري، أحد أصحاب الشافعي 
 ــــــ العبادي:2

 يقصد به أاب احلسن العبادي بن األستاذ أيب عاصم ، من كبار اخلرسانيني.
 ـــــ الفراء:3

ابن أو حممد البغوي، ويعرف ابلفراء و به احلسني بن مسعود بن حممد ، أبيقصد 
 الفراء

 الشيخ عز الدين: ـــــ4
يقصد به سلطان العلماء عز الدين بن عبدالسالم يف كتاب الغاية يف اختصار 

 الكفاية.
 ــــــ القاضي:5
 ى.أو القاضي حسني بن حممد املروزي ، فيقصد ما قاله يف كتابه الفتو ه
 ـــــ الروايين:6

 يقصد ما قاله يف كتابه حبر املذهب.
 :املاورديـــــ 7
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 ي.أو يقصد ما قاله يف كتابه احل
 ـــــ النووي:8

 يقصد ما قاله يف كتابه روضة الطالبني، إال إذا نص على خالفه.
 ــــــ اإلمام:٩
 يقصد ما قاله يف كتابه هناية املطلب.املعايل اجلويين، و و أبو ه

 ـــــــ الكايف:10
 كتاب الكايف أليب عبدهللا الزبريي ، أحد أئمة الشافعية.و ه

 صاحب الذخائر:ــــــ 11
 كتاب كثري الفروع والغرائب.و جملي بن مجيع بن جنا القرشي، وهو ه

 ــــــ الغزايل:12
 يقصد ما قاله يف الوسيط، إال إذا نص على خالفه.

 ــــــ صاحب التقريب:13
 القاسم بن القفال الشاشي الكبري.احلسن و أبو ه

 ــــــ القفال:14
 خمطوط.و كتابه العمدة يف الفروع ، وه  القفال الشاشي وو ه

 ــــــ اجلمهور:15
 يقصد به مجهور علماء املذهب الشافعي فقط.

 ـــــ التتمة:16
 املقصود به املتويل وما قاله يف كتابه التتمة.

 ـــــ الرافعي:17
 ذا نص خبالفه‘كتابه شرح الوجيز إال صد ما قاله يف  يق
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 إسحاق العراقي:و ـــــ أب18
 بكتابه شرح املهذّ إبراهيم بن منصور بن مسلم و  و ه

ـــــ اللباب يف الفقه الشافعي، أليب احلسن أمحد الضيب املعروف ابحملاملي، 1٩
 ه(.415)ت

 ه(.415)تــــــ اجملموع، أليب احلسن أمحد الضيب املعروف ابحملاملي، 20
 ه(.263ـــــ خمتصر املزين، أليب إبراهيم إمساعيل املزين، )ت21
 ه(482ــــ املعااي، للقاضي أيب العباس أمحد بن حممد اجلرجاين )ت22
 ه(643ــــ شرح مشكل الوسيط، أليب عمر بن الصالح )ت23
   ــــ التعليقة، أليب الطيب الطربي24
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 اثنيا: مصطلرات لفظية.
أو أو عبارات يُعلم منها أن اخلالف أقوال الشافعي،  -رمحه هللا -ذكر القمويل

 مركب منها.أو جه ألصحابه 
يف قول كذا و يف قول قدمي ، و يف قول ، و القدمي، و املشهور، واجلديد، و فاألظهر ، 

 رمحه هللا.-األقوال، هذه يعرب هبا عن أقوال الشافعيو القوالن ، و ، 
جه األصحاب و جه، ألو األو الوجهان، و يف وجه، و يل، قو الصحيح، و واألصح، 

 ، والنص مركب منهما .
جه أو من أو  به حيتمل أن يكون من أقوال الشافعي املذهب حني يعرّب و 

 يف بعض املسائل ابملنصوص ، ويف بعضها املركب منهما ، وقد يعرّب أو األصحاب ، 
 وجه.أو بنفي قول 

 التعحري ابألظهر:
 ابألظهر ، يستفاد منه أربع مسائل: اعلم أن التعبري

 : اخلالفيه.األوىل
 الثانية : األرجحية.

 الثالثة: كون اخلالف من قول الشافعي.
 إن كان معتمد يف الفتوى واحلكم على األظهر.و الرابع: ظهور املقابل 

 
 التعحري ابملشهاور:

 يستفاد منه أربع مسائل:
 : اخلالفيه.األوىل

 الثانية: األرجحية.
 غرابة املقابل. ثة:الثال
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 الرابعة: كون اخلالف من أقوال الشافعي.
 

 التعحري ابألصح:
 يستفاد منه أربع مسائل:

 : اخلالفية.األوىل
 الثانية: األرجحية.

 الثالثة: صحة املقابل .
الرابعة: كون اخلالف وجها ألصحاب الشافعي، يستخرجونه من قواعده 

 جيتهدون يف بعضها.و ونصوصه، 
 
 

 التعحري ابلصريح: 
 يستفاد منه أربع مسائل:

 : اخلالفية.األوىل
 الثانية: األرجحية.

 الثالثة: فساد املقابل.
 الرابعة: كون اخلالف وجها لألصحاب.

 
 التعحري ابجلديد:

ما قاله بعد دخوله مصر، ويستفاد و وه -رمحه هللا -يعين من قول اإلمام الشافعي
 منه أربع مسائل:

 اخلالفية.: األوىل
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 الثانية: األرجحية.
 الثالثة: كون اخلالف من قول الشافعي.

 الرابعة: كون املقابل قدميا من أقوال الشافعي.
 

 التعحري ابلقدمي: 
ستفاد يما قاله قبل دخول مصر، و و ، وه -رمحه هللا-يعين من قويل اإلمام الشافعي

 منه أربع مسائل:
 : اخلالفية.األوىل

 الثانية: املرجوحية.
 الثالثة: كون اخلالف قوليا.

 اجلديد وعليه العمل.و الرابعة: كون املقابل ه
 

 التعحري ابملذرب:
 يستفاد منه أربع مسائل:

 : اخلالفية.األوىل
 الثانية: األرجحية.

الثالثة: كون اخلالف بني األصحاب ، أي يف حكاية املذهب، فبعضهم حيكي 
بعضهم و بعضهم حيكي القطع ابملذكور، و بعضهم حيكي عدمه ، و اخلالف يف املذهب ، 

 بعضهم حيكي وجوها، فيعرب عن ذلك ابملذهب.و حيكي اخلالف أقواال ، 
 الرابعة: مرجوحية املقابل.

 :(قيل)التعحري ب
 يستفاد منه أربع مسائل:
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 : اخلالفية.األوىل
 جه األصحاب.أو الثانية: كون اخلالف وجها من 

 الثالثة: ضعف املذكور بقيل.
 الصحيح.أو الرابعة: كون مقابله األصح 

 
 التعحري ابلقاولني:

 يستفاد منه ثالث مسائل:
 : اخلالفية.األوىل

 الثانية: كون اخلالف أقوال للشافعي.
 ابلنص.أو الثالثة: رجحية أحدمها برتجيح األصحاب له 

 
 املنصاوص:و التعحري ابلنص 

اترة و يعين به نص الشافعي ، و خيتلف املقصود بكل منهما، فتارة يعرب ابلنص 
 يعرب ابملنصوص ويعين به الراجح عنده من نص الشافعي.

 ويستفاد من التعبري ابلنص أربع مسائل:
 : اخلالفية.األوىل

 الثانية: األرجحية.
 كون النص من أقوال الشافعي فقط.الثالثة:  

 الرابعة: أن مقابله ضعيف ال يعمل به.
 أربع مسائل:ويستفاد من التعبري ابملنصوص 

 : اخلالفية.األوىل
 الثانية: األرجحية.
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 وجه لإلصحاب.أو نص له ، أو الثالثة: كون املنصوص عليه إما قول للشافعي، 
 الرابعة: كون املقابل ضعيفا ، ال يعمل به.

 
 التعحري ابلاوجهني:

يستفاد منه اخلالفية واحنصارها يف الوجهني، وكون اخلالف لإلصحاب ، وكون 
 الصحيح.أو مقابل الضعيف األصح 

 
 جه:و التعحري ابأل

 يستفاد منه ثالث مسائل:
 : اخلالفية.األوىل

 الثانية: كون اخلالف لألصحاب.
 الصحيح.أو الثالثة: كون مقابل الضعيف منها األصح 

 
 وجه(:أو التعحري بـ)يف قاول 

جه أو من أو ، والرتدد يف كوهنا من أقوال الشافعي  منه: اخلالفيةيستفاد 
املشهور، أو وكون مقابله يف القول: األظهر الوجه ضعيفا، أو األصحاب، وكون القول 

 الصحيح.أو ويف الوجه: األصح 
 

 كذا(:أو  التعحري بـ) كذا 
 -بعدها بـ:يستفاد منه : اخلالفية فيما بعدها ، فإن عرب 

 األصح فمقابله الصحيح
 ابلصحيح فمقابله الضعيفأو 
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 ابألظهر فمقابله الظاهرأو 
 ابملشهور فمقابله اخلفيأو 
 

واعلم أن املشهور أقوى من األظهر من جهة أن املشهور قريب من املقطوع به؛ 
 ال يعمل به.و يقابله اخلفي ، وه نَّهأل

 نَّهأقوى من تصحيح املشهور ؛ ألأما من جهة التصحيح ، فتصحيح األظهر و 
يعمل به ؛ ألن قوة مقابله تشعر بصرف العناية للتصحيح صرفا كليا و يقابله الظاهر ، وه

يف قال: خبالف املشهور بضعف مقابله املغين عن متام صرف العناية للتصحيح ، وكذا ي
 .(1)األصح والصحيح

 
 .املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق

يف كتابه اجلواهر البحرية، يف اجلزء  -رمحه هللا-بعد استقراء وتتبع ملا ذكره القمويل
هذه و استمد كتابه من عدة كتب يف املذهب نص عليها ،  أنَّه، ٌعلم املقرر ابلدراسة 

 الكتب:
 ه، مطبوع.204ــــ األم ، لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، ت 1
 ه.461ة، إليب القاسم عبدالرمحن الفوراين، تعن أحكام الداين نَّهـــــ اإلأب2
 ه.478ــــــ تتمة اإلابنة ، أليب سعد عبدالرمحن املتويل، ت3
 ه، مطبوع502ــــــ حبر املذهب، أليب احملاسن عبدالواحد الروايين، ت4
 ه، مطبوع.558ــــــ البيان، أليب اخلري العمراين، ت5
 ه.482أليب العباس أمحد اجلرجاين، ت التحرير يف فروع الفقه الشافعي،ـــــــ 6
 ه.345ــــــ التعليق الكبري على خمتصر املزين، أليب علي ابن أيب هريرة، ت 7

                                                           

 ( 54 -1/45انظر: حتفة احملتاج) (1)
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 ه.425ـــــ التعليقة املسماة ابجلامع ، أليب علي احلسن البندنيجي، ت 8
 ه(.400ــــــ التقريب، أليب احلسن القاسم بن القفال الشاشي، )ت٩

 ه(.335يب العباس أمحد بن القاص الطربي، )تـــــ التلخيص، أل10
 ه(.476ـــــ التنبيه، أليب إسحاق إبراهيم الشريازي،)11
 ه(.516تـــــ التهذيب، أليب حممد احلسني البغوي، )12
 ه(.450، )تاملاورديي الكبري، أليب احلسن علي بن حممد أو ـــــ احل13
املعايل جملي بن مجيع املخزومي، ـــــ الذخائر يف فروع الشافعية، أليب 14

 ه(.550)ت
 ه(.676ــــــ روضة الطالبني، أليب زكراي حمي الدين بن شرف النووي، )ت15
 ه(.482ـــــ الشايف، أليب العباس أمحد اجلرجاين، )16
 ه(.448ـــــ الشامل يف فروع الشافعية، لعبد السيد بن الصباغ، )ت17
 ه(.585طلب، البن أيب عصرون، )تــــــ صفوة املذهب من هناية امل18
 ه(.660ـــــ الغاية يف اختصار النهاية، لعز الدين بن عبدالسالم،)ت1٩
 ه(643لعثمان بن عبدالرمحن الشهروزي، )تى ابن الصالح، أو ــــــ فت20
 ه(.516ى البغوي، أليب حممد احلسني البغوي، )تأو ــــــ فت21
 ه(.462)تى للقاضي حسني، أو ــــــ الفت22
يف شرح الوجيز، أليب القاسم عبدالكرمي الرافعي،  الشرح الكبريــــــ 23

 ه(.623)ت
 ه(.623ــــــ احملرر ، أليب القاسم عبدالكرمي الرافعي، )ت24
 ه(.447ـــــــ الفروع، أليب الفتح سليم الرازي، )ت25
 ه(.317ــــــ الكايف، أليب عبدهللا أمحد الزبريي، )ت26
 ه(.710كفاية النبيه، أليب العباس أمحد بن الرفعة، )ت  ــــــ27
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 ه(.710ـــــ املطلب العايل، أليب العباس أمحد بن الرفعة، )ت28
 ه(.476ـــــــ املهذب يف الفقه الشافعي، أليب إسحاق إبراهيم الشريازي، )ت2٩
ــــــ هناية املطلب يف دراية املذهب، أليب املعايل عبدامللك اجلويين، 30

 ه(.478ت)
 

  املطلب السادس: وصف النسخ اخلطية ، ومناذج منها.
 املاوجاودة هلذا الكتاب  النسخ وصف

 ال : وصف النسخ اخلطية املختارة للترقيق:أو 
 نسخة مكتحة مترف طاوبقحاوسراي، اسطنحاول، تركيا. -1

 نسخأقدم و  من أمت هيو هذه النسخة كأصل، ورمزت هلا بـ )ط(؛  اعتمدت
السقط، واخلرم، مقروء وواضح ومجيل، وهي ساملة من مكتوبة خبط املخطوط، 

 . ، وعليها متلكن العيوب، وتصويرها عايل اجلودة والطمس، والبياض، والسواد وغريها م

 (.720رقم احلفظ: ) -1

( جملدا ومفقود منها 12أصل املخطوط يقع يف )و  (،٩عدد اجمللدات:) -2
 ى.خر ا موجودة يف النسخ اآلأهنَّ : الثاين، واخلامس، واحلادي عشر مفقودة، إال اجمللد

 (.2020عدد اللوحات: ) -3

 (.25عدد األسطر: ) -4

 (.15إىل  10عدد الكلمات يف السطر: ) -5

 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -6

 اسم الناسخ: ..... ابن مسعود احلكري. -7

 هـ(.800اتريخ النسخ: ) -8

 ين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود. أو لون املداد: العن -٩



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

45 
 

 نسخة املكتحة األزررية، القاررة، مصر. -2
( يف بداايت اجمللدات وهناايهتا شيء يسري من اخلروم هلا بـ)ز ورمزتللمقابلة ، 

 ا ال تؤثر يف القراءة، وعليها متلك.أهنَّ بسبب األرضة، إال 
 (.42315/42316رقم احلفظ: ) -1

(، وهي: الثاين، والثالث مقسم على جزئني، والرابع، 5اجمللدات: )عدد  -2
 واخلامس.

 (.865عدد اللوحات: ) -3

 (.2٩عدد األسطر: ) -4

 (.18إىل  15عدد الكلمات يف السطر: ) -5

 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -6

 جودة اخلط: مقروء متوسط الوضوح. -7

 هـ(.863اتريخ النسخ: ) -8

 اسم الناسخ : علي احمللي الشافعي . -٩

 ين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود. أو املداد: العنلون  -10
 ى للكتاب :خر وصف النسخ اخلطية اآل اثنيا :

 .(1) تنحيه : ال ياوجد القسم اخلاص يب يف رذه النسخ

نسخة املكتحة الاوطنية ، ابريس ، فرنسا ، وعنها نسخة مصاورة يف  -1
 .مركز امللك فيصل 

تبني أن هذه النسخة هي يف الواقع تكملة لنسخة املكتبة بعد اإلطالع واملقارنة 
 األزهرية .

                                                           

 .225-3/224فهرس آل البيت   (1)
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 (.1026رقم احلفظ: ) -1

 .السادسو اجلزء اخلامس و (، وه1اجمللدات: )عدد  -2

 (.347عدد اللوحات: ) -3

 (.2٩عدد األسطر: ) -4

 (.18إىل  15عدد الكلمات يف السطر: ) -5

 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -6

 جودة اخلط: مقروء متوسط الوضوح. -7

 الناسخ : علي احمللي الشافعي .اسم  -8

سنة  األولاتريخ النسخ: يوم األحد الثالث والعشرين من شهر ربيع  -٩
 .هـ863

 ين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود. أو لون املداد: العن -10

 نسخة دار الكتب، القاررة، مصر. -2
 .(4/7٩/84/226) رقم احلفظ: -1

لرابع، اخلامس، وجزآن غري ، ااألول(، وهي اجلزء: 5عدد اجمللدات: ) -2
البحث و ولكن اتضح بعد التحري ، 31٩و 317برقم  ان يفآخر هناك جزآن و  مرقمني

 جزء من البحر احمليط للقمويل. خراجلزء اآلو  آخرأن أحدمها شرح للوسيط ملؤلف 

 (.٩20عدد اللوحات: ) -3

 (.25عدد األسطر: ) -4

 (.20-15يف السطر: )عدد الكلمات  -5

 نوع اخلط: )نسخ مشرقي معتاد(. -6

 اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف املتطيب. -7

 اتريخ النسخ: غري معروف -8
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 املداد: أسود. لون   -٩

: هذه النسخه ابلكاد مقروءه ، مليئة ابلبياض والسواد والسقط ،وجل تنبيه 
النسخة مهملة النقاط إىل جانب رداءة اخلط وسوء التصوير ،وخلط الكتب واألبواب 

مها معا ،ولألسباب اليت أو  خراآلأو  األولبتقدميها وأتخريها ،وبعض جملداهتا انقص 
                      واملقابلة . سلف ذكرها مل أعتمد هذه النسخة يف التحقيق

 .نسخة املكتحة السليمانية، إسطنحاول، تركيا -3
بعد اإلطالع والمقارنة تبين أن هذه النسخة هي في الواقع الجزء الثاني 

 المفقود من نسخة متحف طوبقبوسراي .

 (.516رقم احلفظ: ) -1

املفقود  اجلزء الثاين، وبذلك يعرف أن اجلزء الثاينو (، وه1عدد اجمللدات: ) -2
 هذا. و من نسخة املتحف ه

 (.238عدد اللوحات: ) -3

 (.25عدد األسطر: ) -4

 (.15إىل  10عدد الكلمات يف السطر: ) -5

 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -6

 جودة اخلط: مقروء واضح ومجيل. -7

 ه(800اتريخ النسخ: ..... ابن مسعود احلكري ، )و  اسم الناسخ -8

 

 ين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود. أو لون املداد: العن -٩
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 -املالحق-
  مناذج من املخطاوط: - أ

  من طخطاوط مكتحة املترفاألوىلاللاوحة 
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 اللاوحة األخرية من طخطاوط املترف
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 بداية النص احملقق من نسخة املتحف
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 اللوحة الوسطى من النص احملقق

 
 

  



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

52 
 

 
 اللوحة األخرية من النص احملقق
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  من األزهرية األوىلاللوحة 

 
 
 

 
اللوحة األخرية من األزهرية 
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 نسخة األزهريةبداية النص احملقق من 
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 اللوحة الوسطى من النص احملقق
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 اللوحة األخرية من النص احملقق
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 القسم الثاني

 النص المحقق
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 اإلقرار كتاب
عن ثبوت حق عليه بسبب سابق ، ويسمى  (2)اإلخبارو ، وه (1)لغة: اإلثباتو وه

  إنْ و اإلقرار يكون مع اجلحود  أنَّ  وإىل فرق بينهما وه (4)أيضا ، ورمز بعضهم (3)اعرتافاً 
،   (6)يكون مع اإلنكار بعد تقدم العلم بعدمه (5)االعرتاف أنو مبا أقّر به ،  كان عاملاً 

 . (7)ا إخبار حبق على غريهأهنَّ الفرق بينه وبني الشهادة و 
 وفيه أبواب : 

 اليت يتبني هبا صحيحه من فاسده. أنَّه: يف أركاألول
وعلى التقديرين فاللفظ املستعمل  (٩)وقد يكون غريه (8)واملقّر به قد يكون ماالً  

يعقب اإلقرار مبا  وعلى التقديرين فإما أنْ  (10)فيه قد يكون جممال وقد يكون مفصالً 

                                                           

 .(2/725املعجم الوسيط )و ( ، 13/3٩5) انظر: اتج العروس (1)

  .إخبار:يف النسخة )ز(  (2)

 ( ، الصحاح13/3٩5) ( ، اتج العروس15)ص/ انظر: التعريفات الفقهية (3)
(2/7٩0).  
  كالروايين واملاوردي.(4)

 .سقط من )ز( (5)

 .(145)ص/ حلية الفقهاءانظر:  (6)

 وحاصل الفرق بينهما أن اإلقرار إخبار حبق على نفسه والشهادة إخبار حبق على غريه(7)
  .(6/٩2) املذهب( ، حبر 12٩)ص/ التعريفاتانظر: 

  .يف )ز( جممال (8)

  .يف )ز( مفصال (٩)

 .سقط من )ز( (10)
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فقد يكون عقوبة كالقصاص وغريه كبيع ونكاح وقد  (1)إذا مل يكن ماالً و  الً أو يرفعه 
 وغريه فصارت األبواب أربعة :  يكون نسباً 
يف تعقيبه مبا  :، والثاين يف األقارير اجململة واملفصلة ، والثالثأنَّهيف أرك :األول

 (3)(2)يف اإلقرار ابلنسب :يرفعه ، الرابع
 .  أنَّه: يف أرك األولالباب 

بدل الصيغة  (4)املاورديصيغة اإلقرار، وجعل و واملقّر به و وهي أربعة املقِّّر واملَقّر له 
إال فال أثر لإلقرار ، واشرتط يف اإلقرار عند احلاكم أن و الشاهد أو احلاكم و املقّر عنده وه

بنامها بعضهم على اخلالف يف  (5)وإال ففي علمه به وجهان ،يكون بعد تقدم دعوى
مل  بكذا فإنْ أشهد علّي  :يسرتعيه فتقولعلمه ويف اإلقرار عند الشاهد أن جواز احلكم ب

 جيوز .(6)أنَّهأشهرمها  ؛ّي به ففي جواز الشهادة به وجهانأشهد عل :يقل
 إىل حمجور عليه .و ينقسم إىل مطلق التصرف  و، وه: املقرّ  األولالركن 

                                                           

 ./أ(1٩3) (1)

 .(4/34٩) روضة الطالبنيو ( 11/8٩) انظر: الشرح الكبري (2)

حمركة القرابُة وما َيصِّل من األبوين من الشرافة والدانءة، ويقابله احلسُب احلاصل النسب: (3)
   .(227)ص/ املفاخر. انظر: التعريفات الفقهية ابلكسب، وما يعدُّه اإلنسان من

علي بن حممد حبيب البصري املعروف و ه املاورديو  .(7/15) احلاويانظر:  (4)
األحكام السلطانية و  احلاوياحلسن، من كبار الفقهاء الشافعية، له تصانيف منها و ، أبملاوردياب
 هـ(. انظر: وفيات األعيان450غري ذلك، )ت و سياسة امللك واإلقناع و أدب الدين والدنيا و 
 .(1/418طبقات الشافعيني )و ( 3/282)

أحدمها يصح وحكاه ابن املنذر عن الشافعي والثاين ال يصح وهو اختيار البصريني  (5)
  (7/٩)احلاويانظر: 

(  17/222)احلاويانظر:  ، والثاين: أنَّه ال جيوز.جيوز أنَّهيف )ط( ال جيوز ، واملشهور  (6)
 .الشهادات كما يف ابب



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

60 
 

فاملطلق يقبل إقراره على نفسه بكل ما يتصور منه إنشاؤه وال يقبل ما ال ميكنه  
 . (2)(1)جمهول احلال ابلرقو إنشاؤه ، إال إقرار املرأة ابلنكاح 

 . (3)وجيب اإلقرار بكل حق آلدمي من دين وغريه وحق شفعة وحّد قصاص 
إذا دعت  (4)كالزكاة والكفارة  ؛وكذا حبقوق هللا تعاىل اليت ال تسقط ابلشبهة 

شرب اخلمر فال و احلاجة إىل اإلقرار هبا ، فإن كانت تسقط ابلشبة كحد الزان والسرقة 
 . (5)ستحب السرت هذا عند احلاكمجيب ويُ 
، (6)أما عند الشهود ليشهدوا به فال جيب على الصحيح الذي قطع به اجلمهورو 
،  (1)، ومال إليه الشيخ ابن الصالح(8): وال أعد خالفه من املذهب (7)اإلمامقال: 

 . (2)الروايين: حق األدمي من العقوابت كالقصاص وحد القذف عليه اإلقرار بهقال: و 

                                                           

 .(4/34٩) ( ، روضة الطالبني11/8٩) الشرح الكبريانظر:  (1)

عبارة عن عجز حكمي ُشرَع يف األصل جزاًء عن الكفر ويقابُله احلرية، والرقيُق من الرق: (2)
. انظر: التعريفات الفقهية   .(78)ص/ يتصف ابلرقِّّ

 (.20/288) انظر: اجملموع (3)

يكفر الذنب ويسرته   نَّهبه من صدقٍة وصوم وحنومها مسى به، أل شرعاً: ما ُكفِّرالكفارة: (4)
  .(182)ص/ ككفارة اليمني. انظر: التعريفات الفقهية

 .(20/223) اجملموعانظر: (5)

 املصدر السابقانظر: صححه النووي. (6)

عبدامللك بن عبدهللا بن يوسف اجلويين و واإلمام ه .(18/611انظر: هناية املطلب) (7)
هناية و املعروف إبمام احلرمني، له تصانيف منها: الربهان و الفقيه الشافعي امللقب بضياء الدين 

 هـ(. انظر: وفيات األعيان478غري ذلك، )ت و اإلرشاد و الشامل يف أصول الدين و املطلب 
 .(1/466طبقات الشافعيني )و ( 3/168)

  املخالف لقول اجلمهورأي القول  (8)
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= 

عثمان بن عبدالرمحن بن و وابن الصالح: ه .(2/602) انظر: فتاوى ابن الصالح (1)
عمرو، له تصانيف و عثمان بن موسى الكردي الشهروزي الفقيه الشافعي ،امللقب بتقي الدين، أب

هـ(. 643إشكاالت على الوسيط، )ت و مناسك احلج و األمايل و منها معرفة أنواع علوم احلديث 
 .(2/41)  طبقات الشافعية .لإلسنويو ( 3/244) انظر: وفيات األعيان

عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن و والروايين: ه .(6/100) انظر: حبر املذهب (2)
مناصيص اإلمام و احملاسن، له تصانيف منها: حبر املذهب و حممد الروايين الفقيه الشافعي، أب

سري أعالم و ( 1٩٩-3/1٩8) ه( ـ انظر: وفيات األعيان502غريها، )ت و الكايف و الشافعي 
 .(262-1٩/260) النبالء
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كالشفعة إن كان   ؛احلقو العني واملنفعة و من استيفائه وحقه من الدين  (1)فالتمكن
به  إن مل يكن عاملاً و ،  (2)به لزمه أداءه من غري إقرار مامل ينه فيه بناكر مستحقه عاملاً 

 .  (3)لزمه اإلقرار واألداء
 . (5)الكفارة ال يلزمه اإلقرار بهو كالزكاة   ؛(4)وحق هللا تعاىل املايل

قبل : أحدهم الصيب فال يُ  (6)أما احملجور عليه، فقد تقدم أّن احملجور عليهم ستةو  
لعبارته اعتبار  (٩)وإن كان (8)الغري مراهق أذن له الويل أم أو كان   (7)مراهقاً  إقراره مطلقاً 

 .(10)يف اختيار أحد أبويه ويف اإلخبار عن استعجال إنبات الشعر ابلدواء نص عليه
اإلذن يف الدخول و يف وجه ويف إيصال اهلدية  (1)ويف االنتساب عند فقد القائف

بناء على القول بصحتهما  ،يف الوصية والتدبري (2)والوصية يف قول، وقيل: يقبل إقراره
 .(4)وينبغي أن يلحق هبما إقراره ابإلسالم على القول بصحته منه (3)منه

                                                           

 يف )ز(: و.  (1)

 غري صحيح.و يف )ز(: ماكر وه (2)

 .(20/28٩انظر: اجملموع ) (3)

  .خطأو يف )ز(: املال وه (4)

 .(20/288) اجملموعانظر: يلزم اإلقرار به إذا دعت احلاجة .  أنَّهالصحيح:  (5)

  ، وهو ليس ضمن النص احملقق.ذكرهم يف كتاب احلجر تقدم (6)

 قارب البلوغ وحتركت آلته واشتهى. انظر: التعريفاتالذي صيب الهو :املراهق(7)
   .(208)ص/

 .(4/34٩) ( ، روضة الطالبني11/8٩) الشرح الكبريانظر:  (8)

 ./ب(1٩4) (٩)

 .(4/215) األم انظر: (10)
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 .(5)ما صّدقاأهنَّ احليض يف وقيت إمكأو اّدعى الصيب والصبية البلوغ ابالحتالم و ول 
 حيلفا إن كان ذلك يف خصومة ؟ فيه طريقان: (6)وهل

، وفرّع (8)ال حيلف نَّهالقطع أب والغزايل واإلمام (7)أحدمها: طريقة الشيخ أيب زيد 
حينئذ ؟ فيه  (٩)كان ]ابلغا[  أنَّهبلغ مبلغا تيقنا بلوغه فيه هل حيلف و ل أنَّهاإلمام عليه 

 . (10)ال حيلف أنَّهاحتماالن والظاهر 

                                                                                                                                                            
= 

على نسب املولود ابلنظر إىل أعضائه وأعضاء والده. انظر:  يتعرفالقائف: هو من يستطيع أن (1)
  .(373ص/) معجم لغة لفقهاء

 .خطأو قوله وه :يف )ز( (2)

 .(4/34٩) انظر: روضة الطالبني (3)

، حتقيق انيف اليحىي من بداية كتاب اإلقرار إىل هناية اللفظ انظر: املطلب العايل (4)
  .(84/ص)الثامن من األقارير اجململة 

 .(4/34٩) ( ، روضة الطالبني11/8٩) الشرح الكبريانظر:  (5)

 .يف )ز(: وهو، خطأ (6)

ي الفاشاين الفقيه الشافعي، الشيخ ،  وز أمحد بن عبد هللا بن حممد، املر حممد بن و ه (7)
 ه(. انظر: وفيات األعيان371كان حافظا للمذهب، روى صحيح البخاري عن الفربري، )ت

  .(314-16/313) ري أعالم النبالءسو ( 4/208-20٩)

حممد بن حممد بن  ووالغزايل ه .(16/347والوسيط )( 7/101) انظر: هناية املطلب (8)
ه(. 505إحياء علوم الدين، )ت و صانيف منها املستصفى تد الغزايل الطوسي، أبوحامد، له حمم

 (1/533طبقات الشافعيني)و ( 6/1٩1انظر:  طبقات الشافعية الكربى)

 .خطأو يف )ط(: اتلفا وه (٩)

ينا اخلصومة هنايتها فال عود إىل حتليفه.  انظر: أهنَّ ان إذا حكمنا مبوجب قوله فقد أل(10)
  .(4/34٩) روضة الطالبنيو ( 11/٩1) والشرح الكبري( 7/101) هناية املطلب
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الثانية: أّن يف حتليفه قولني ذكرومها فيما إذا حضر صيب الوقعة وطلب سهما  
 أنَّهال يعطى حىت حيلف ، والثاين:  أنَّه (1)احتلم: أحدمها: قول ابن القاص أنَّهواّدعى 

 قال: ف له ماالً  (3)اّدعى قّيم الصيبو عليهما ما ل . وخرّج القاضي(2)يعطى بغري ميني
مل  (4)ك ال تعلم صغره فنكلالقّيم : احلف أنّ قال: ف ،املدعى عليه من يدعي له ابلغ

 . (5)حيلف الويل
قد  ابن الصباغ : إذا سيب كافراً قال: ، و  (6)صغري وجهان أنَّهويف حلف الصيب 

 .(7)غري ابلغ فالقول قوله بيمينه أنَّهو ى له أو تد أنَّهفاّدعى  ،أنبت

                                                           

 .(12/4٩) ( روضة الطالبني11/٩1) الشرح الكبريانظر :  ذكره الرافعي والنووي.(1)
العباس ابن القاص، له تصانيف منها أدب القاضي و أمحد بن أيب أمحد الطربي، أبو القاص ه ابنو 
طبقات  و( 372-15/371) ه(. انظر: سري أعالم النبالء335التلخيص، )ت و املواقيت و 

 .(1/120)  الشافعيني

 .(12/4٩) روضة الطالبنيو ( 11/٩1) الشرح الكبريانظر:  (2)

القّيم: هو من يقوم برعاية مال القاصر، كاإلجتار مباله و أداء ما عليه من حقوق مالية  (3)
  (.372وحنو ذلك. انظر: التعريفات )ص/

النكول: الرجوع عن شيء قاله، أو  شهادة ردها أو  ميني تعنّي عليه أن حيلفها. انظر:  (4)
  (.488معجم لغة الفقهاء )ص/

احلسني بن حممد بن أمحد  والقاضي هو  .(471-470)ص/ القاضي فتاوىانظر:  (5)
،  فتاوىالالوجوه، له التعليقة يف الفقه و  علي، شيخ الشافعية خبرسان، من أصحابو املّروذي، أب

 .(262-18/260) سري أعالم النبالء( و 2/134) (. انظر: وفيات األعيانه 462)ت 

 .(4/34٩) ( ، روضة الطالبني11/٩1) الشرح الكبريال حيلف . انظر:  أنَّهاملذهب  (6)

عبد السيد بن حممد بن عبدالواحد و اغ هوابن الصبّ  .(1٩/321)  انظر: كفاية النبيه (7)
تذكرة و نصر، من أصحاب الوجوه، له تصانيف منها الشامل و بن أمحد بن جعفر البغدادي، أب

= 
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:  (3)القاضيقال: ، و  (2)ال يقبل قوله فيه أنَّهفاملشهور  (1)أما البلوغ ]ابلسن[و   
 بقبول قوله فيه . (4)املاورديكاالحتالم وجزم  وهقال: حيتمل أن يُ 

  
  

                                                                                                                                                            
= 

-18/464) النبالءسري أعالم و ( 4/10)  ه(. انظر: وفيات األعيان477الكامل، )ت و العامل 
465). 

 .خطأ ويف )ط( ابلسبب وه (1)

 .(4/350) ( ، روضة الطالبني11/8٩) الشرح الكبريانظر:  (2)

  .(471)ص/ القاضي فتاوىانظر:  (3)

 .(6/344) احلاويانظر:  (4)
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فيه  (2)يبعد إقامة البينة على مولده فلإلمام (1)خامالً أو  كان الصيب غريباً  وول
بد من البينة  (3)واثنيها: ال وال ،ثالث احتماالت أحدها: يقبل قوله كاالحتالم

 (5)الغزايلأظهر عند  ووه ،يرجع إىل اإلنبات أنَّهواثلثها:  ،(4)أظهر عند الرافعيو وه
 لصبيان الكفار .

 . (٩)ففي قبول قوله وجهان (8)نوعا (7)يعنّي  (6)أطلق اإلقرار ابلبلوغ ومل وول
  إنْ و  ،واعلم أّن دعوى الصيب البلوغ ليس إبقرار بدليل احتياجه إىل اليمني يف قول

 أنَّهإقرار الصيب بعد بلوغه و ابحلقوق  كان اإلمام جعله إقرارًا لكنه يتضمن اإلقرار أيضاً 
 . (1)الغرم (10)يؤاخذ به ]ويلزمه[ أتلف يف صباه شيئاً 

                                                           

  (.1/182خامال: أي ساقط النباهة ال حظ له. انظر: املصباح املنري ) (1)

 .(7/100) انظر: هناية املطلب (2)

  .فال :يف )ز( (3)

عبدالكرمي بن حممد بن  ووالرافعي ه .(11/٩1) الشرح الكبريأصحها. انظر:  وهو  (4)
القاسم الرافعي، شيخ الشافعية، له تصانيف منها و عبدالكرمي بن الفضل بن احلسن القزويين، أب

انظر:  طبقات ه(. 623التذنيب، )ت و شرح مسند الشافعي و الشرح الصغري و  الشرح الكبري
  .(253-22/252) سري أعالم النبالءو ( 8/281) الشافعية الكربى

  .(3/318انظر: الوسيط ) (5)

 .ويف )ز(: ول (6)

  .يف )ز(: تعنّي  (7)

  .سقط من )ز( (8)

 املختار استفساره. انظر: أسىن املطالبو  األول: يُقبل قوله، والثاين: ال يقبل. (٩)
(2/288).  

  .خطأ ويلزم وه :يف )ط( (10)
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= 

 .(4/350) انظر: روضة الطالبني (1)
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 ،واحتمل صدق ]بيمينه كان حينئذ صغرياً   أنَّهأقّر بشيء مث اّدعى (1)ولو 
 .(3)إبقراره ابلبلوغأو مبشاهدة اإلنزال أو إما ببلوغه ابلسن  ؛املقّر له البينة (2)وعلى[
كالم األصحاب (4)اإلمام : يقبل و]يف [قال: حينئذ  كان ابلغاً   أنَّهأقّر و رجع و ول 

 . (6)بلغ بعد ذلك أنَّهطريق قبوله أن يدعي و ، قبلال يُ  أنَّهعلى  يدل (5)]ما[
 . (7)غري ابلغ مل يرجع إليه أنَّهابلغ مث اّدعى  أنَّهأقّر  وول 
:  (8)ابن الصباغقال: البيع فاسد ، و صغري  أنَّهفادعى املشرتي   ابع شيئاً  وول

 حينئذ حلف . كان صغرياً   أنَّهينبغي أن ال حيلف فإن اّدعى عليه بعد بلوغه 
ويلتحق به املغمى عليه ومن زال عقله  وال يقبل إقراره مطلقاً  ،الثاين : اجملنون

 (10)كره على شرب اخلمر، وكذا النائمأُ  أو شرب دواء، و فيه كما ل (٩)عذر عليهبسبب يُ 
. 

اآلتية يف كتاب  (1)ويف قبول إقراره إذا سكر بسبب ال يعذر فيه ]الطرق[ 
 ابجملنون؟ .أو يلحق ابلصاحي  أنَّهيف سائر تصرفاته  (2)الطالق

                                                           

 ./أ(1٩4) (1)

 .زايدة من )ز( (2)

 .(20/2٩0) انظر: اجملموع (3)

 .زايدة من )ز( (4)

 .زايدة من )ز( (5)

  .(15/18) هناية املطلبانظر:  (6)

  .(45/٩0) انظر: املطلب العايل (7)

  .(1٩/322) انظر: كفاية النبيه (8)

 .سقط من )ز( (٩)

 .(4/350) ( ،روضة الطالبني11/٩2) الشرح الكبريانظر:  (10)
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كان حني جنونه فوجهان:   أنَّهإفاقة فأقّر مث اّدعى و جنون  ؛عرف له حالتا وول 
 . (3)يقبل أنَّهأصحهما: 

بدنيا كالقصاص  كان حقاً   يف حالة جنونه فإنْ  فعل شيئاً  أنَّهأقّر يف صحته  وول 
 . (4)لزمه مالّياً  كان حقاً   إنْ و وحنوه ال يلزمه العقوبة ويلزمه املال 

كموجبات   ؛فيقبل إقراره فيما يقدر على إنشائه ،الثالث : احملجور عليه ابلتبذير
عن القصاص واجلناية و والطالق والعف (6)والتعزير (5)العقوابت من القتل والقطع واحلد

 .(7)عليه وعلى مورثه ورقيقه وابلنسب على الصحيح
وال يؤاخذ  ،وكذا عن إتالف على الصحيح ،معاملة (8)وال يقبل إقراره مبال عن 

  إنْ و  ،وعليه يف الباطن العمل مبقتضاه ،وكذا الصيب بعد بلوغه يف الظاهر (٩)به بعد رشده
 .(10)حق ولزمه بغري اختيار من عليه كان صادقاً 

                                                                                                                                                            
= 

   .خطأ ويف )ط(: الطريق وه (1)

  ليس ضمن اجلزء احملقق. (2)

 .(17/57) انظر: اجملموع (3)

  .(3/23٩) انظر: األم (4)

  (.83احلد: عقوبة وجبت حلق هللا تعاىل. انظر: التعريفات )ص/ (5)

  (.62التعزير:هو أتديب دون احلد، وأصله من العزر، وهو املنع. انظر: التعريفات )ص/ (6)

روضة و ( 10/288)الشرح الكبريانظر:  صححه الرافعي والنووي وابن الرفعه. (7)
 ( 45/٩6املطلب العايل)و ( 4/185الطالبني)

 .خطأ وغري وه:يف )ز(  (8)

الرشد: البلوغ واالستقامة مع حسن التصرف ابملال. انظر: معجم لفة الفقهاء  (9)
  (.222)ص/

  .(4/185) روضة الطالبنيو ( 10/28٩) الشرح الكبريانظر:  (10)
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 .(1)يقبل إذا طرأ السفه بعد بلوغه أنَّهقبل إقراره ابلنكاح وفيه وجه: وال يُ  
 .(3)به على املذهب (2)ويقبل إقرار السفيهة 
ومها مبنيان على نفوذ  ،والسفيه الذي مل حيجر عليه يف قبول إقراره ابملال وجهان 
 ابلقبول . (4)املاورديوجزم  ،تصرفاته
يف  إن كان غنياً و  ،قبل إقراره يف املال مبا يفَوت حق الغرماءفال يُ  (5)أما املفلسو 
 (7)قوالن احلجر وإبتالف مال مطلقاً  . ويف إقراره بدين معاملة متقدمة على(6)اجلديد

 (8)ثبت إتالفه ابلبينة قوالن تقدما يف اببهو على قولنا املتلف عليه يضارب الغرماء ل

                                                           

 املطلب العايلو ( 4/183)  روضة الطالبنيو ( 10/288) الشرح الكبريانظر:  (1)
(45/٩6).  

  .خطأ ويف )ز( السفيه وه (2)

)  روضة الطالبنيو ( 11/٩2) الشرح الكبريانظر :  صححه الرافعي والنووي. (3)
4/350). 

  .(7/7) احلاويانظر:  األول: يقبل، والثاين: ال يقبل. (4)

  (.213املفلس: هو من مل يبق له مال ويقابله املليء الغين. انظر: التعريفات )ص/ (5)

 املطلب العايلو ( 4/132) الطالبنيوروضة( 10/206)  الكبري الشرحانظر:  (6)
(45/٩8). 

أحدمها: يقبل؛ ألنَّه لو أثبتنا اإلتالف، فإذا أقر به يقبل، و أصحهما: الرد؛ كما لو أقر  (7)
  (.10/28٩بدين معاملة وال يؤاخذ به بعد فك احلجر. انظر: الشرح الكبري )

  أي ابب احلجر وهو ليس ضمن النص احملقق. (8)
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ؤاخذ به بعد احلجر على يُ و فذلك يف مزامحة الغرماء خاصة  ،ال يصح :قلنا(1)فإنْ 
 .(2)املذهب

  

                                                           

 ./ب(1٩5) (1)

   .(4/132) روضة الطالبنيو ( 10/206) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (2)
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ففي قبول إقرارمها خالف  ،املفلس بسرقة توجب القطع أو أقّر السفيه  وول 
أبدى اإلمام و ، (3)، فإن مل نقبله ففي هذا وجهان(2)مبجرد اإلتالف (1)مرتب على قبولنا

 (5)إقراره يف القطع إذا مل نقبله يف املال (4)نقبل الاملفلس بسرقة أو يف أّن السفيه  احتماالً 
. 

 .ماالً أو يقر مبا يوجب عقوبة  أما الرقيق فإما أنْ و  
كالقتل   ؛فيقبل إقراره مبا يوجب عقوبة ،: أن يقّر مبا يوجب عقوبة األولالقسم  
 أو بقذف  جلداً  أو سرقة أو  القطع قصاصاً  أو  اج الصالة عن وقتها عمداً خر أو والردة 
: ال يقبل إقراره يف القطع يف أنَّه (7)، وعن ابن سلمة(6)قام عليه موجبهويُ  زانً  أو شرب 

 . (8)رده ومل يطلع عليه السرقة، واإلمام
                                                           

 .خطأ ويف )ز(: قولنا، وه (1)

 الشرح الكبريهمة. انظر: تالف فقبوله هنا أو ىل لبعده عن الفإن قبلنا مبجرد االت (2)
  .(4/132) روضة الطالبنيو ( 10/28٩)

( 10/28٩) الشرح الكبريالصحيح أن فيه قوالن كالعبد إذا أقّر ابلسرقة. انظر: و  (3)
 يتعلق الضمان بذمته. انظر: روضة الطالبنيو ال يقبل  أنَّه(. واألظهر 4/185) روضة الطالبنيو 
(4/351 .) 

 .يف )ز(: يقبل (4)

 هناية املطلب خترجيا منه على الوجهني فيما إذا أقر احلر بسرقة مال الغائب. انظر: (5)
 (. 45/103) املطلب العايلو ( 7/58)

  .(4/350) روضة الطالبنيو ( 11/٩3) الشرح الكبريانظر:  (6)

الطيب، و حممد بن املفضل بن سلمه بن عاصم الضيب البغدادي الفقيه الشافعي، أبو ه (7)
 النبالءسري أعالم و ( 4/205)  ه(. انظر: وفيات األعيان308أكرب تالميذ ابن سريج )ت 

(14/361). 

  .(17/282) انظر: هناية املطلب أي قول ابن مسلمه. (8)



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

74 
 

  نْ إو  ،إذا كان املال يف يده (1)ويف قبول إقراره يف املال أربعة أقوال أتيت يف السرقة 
ال  أنَّهفطريقان: أحدمها، فيه قوالن: أصحهما  كان اتلفاً   إنْ و قبل، كان يف يد سّيده مل يُ 

، واثنيهما : يقبل ويتعلق (2)سرقة ما دون النصاب أو أقّر مبال ليس بسرقة  وكما ل يقبل
 .(3)املال برقبته

فقد اتفقوا  ال يقبل إقراره يف املال مطلقاً  :ال يقبل، فإن قلنا نَّهوالثانية :القطع أب 
خيرجه على الوجهني فيما إذا أقّر احلّر بسرقة مال  اإلمام،  ورأي (4)على وجوب القطع

 .(5)غائب هل يقطع قبل مراجعته ؟
اثنيهما و  ،أحدمها ترد العني إىل املقّر له ابلغة ما بلغت ؛إن قبلنا إقراره فوجهانو  

 . (6)يكون لسّيد وتتعلق قيمتها برقبته
  
 . (7)أقّر بسرقة ال توجب القطعو كان كما ل  ،أقّر ورجع عن اإلقرار وقبلنا رجوعهو ول
يقتضي املال،  أنَّه :وقلنا مطلقاً أو أقّر العبد ابلقصاص فعفا املستحق على مال و ول

على قبول الغرم  (٩)]مبنيان[ (8)ففي وجوب املال قوالن ،قلنا الواجب أحد األمرين فإنْ 
                                                           

  ليس ضمن اجلزء احملقق. (1)

  (.228النصاب: ما ال جتب يف دونه زكاة مال. انظر: التعريفات الفقهية )ص/ (2)

    .(4/351) روضة الطالبنيو ( 11/٩3) الشرح الكبريانظر: (3)

 .نان السابقااملصدر  (4)

ينتظر حضور الغائب . روضة الطالبني  أنَّه(، واملذهب 7/58) انظر: هناية املطلب(5)
 ( كما يف كتاب السرقة.10/144)

  .(4/351) روضة الطالبنيو ( 11/٩4) الشرح الكبريانظر:  (6)

 .نان السابقااملصدر  (7)
  (.11/٩4أصحهما: أنه يتعلق برقيته، والثاين: أنه يتعلق بذمته. انظر: الشرح الكبري ) (8)

 .خطأ ويف )ط(: بينيان وه (٩)
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ففي املال  ،الواجب القود احملض :قلنا إنْ و ىل ابلوجوب هنا،  أو و يف السرقة 
 (3)فعلى هذا يتعلق املستحق برقبته (2)ىل ابإلجياب وصححه البغويأو و مرتبان ،(1)قوالن

. 
 (4)ضمان املال املتعلق وهي أنَّ  ،يقّر مبال ويقدم عليه ما عده القسم الثاين : أنْ  

أتلفه إبذن سّيده  وكإبدال املتلفات تعلق برقبته ول  ؛وجب بغري رضى مستحقه ابلعبد إنْ 
 .(5)على الصحيح

تعلق  ،القرض إذا أتلفهماو برضى مستحقه دون سّيده كبدل املبيع (6)إن وجبو  
  (7)فإن مل يكن جتارة ،وجب برضى املستحق والسّيد إنْ و بذمته دون كسبه ورقبته ، 

إن كان و كالنكاح والضمان على الصحيح والشراء لغري التجارة تعلق جبميع اكتسابه 
 . (8)ورحبه ، ويف سائر االكساب خالف مّر  يف اببه جتارة تعلق برأس املال

                                                           

  كالقولني السابقني.  (1)

احلسني بن مسعود بن حممد الفراء الفقيه  ووالبغوي ه .(3/561) انظر:  التهذيب (2)
اجلمع و معامل التنزيل و املصابيح و حممد البغوي، له تصانيف تصانيف منها شرح السنة و الشافعي، أب

 طبقات الشافعينيو ( 7/57)  ه(. انظر: طبقات الشافعية الكربى510بني الصحيحني، )ت 
(1/548-54٩). 

 .(4/351) روضة الطالبنيو ( 11/٩4) الشرح الكبريانظر:  (3)

  .يف )ز(: املعلق (4)

( وروضة الطالبني 10/360صححه الرافعي والنووي. انظر: الشرح الكبري ) (5)
(4/343.)  

 ./أ(1٩5) (6)

 .سقط من )ز( (7)

( 10/360) الشرح الكبريانظر:  أي يف ابب الرهن، وهو ليس ضمن اجلزء احملقق. (8)
 .(4/243) روضة الطالبنيو 
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 .(1)االمام : ويف عد القرض من التجارة احتماالنقال: 
 أو سرقة ال توجب القطع أو إذا عرف ذلك فإذا أقّر إبتالف املال بغصب  

 وكما ل  ،صدقه السّيد تعلق املال هبا جناية خطأ وحنوها مما يوجب التعلق برقبته، فإنْ 
على  (2)بينة فيباع فيه إال أن يفديه السّيد أبقل األمرين من قيمته وقدر الدينقامت به 
فإذا بيع وبقي شيء من الدين ففي تتبعه به بعد العتق قوالن أيتيان يف  ،الصحيح

 . (3)شاء هللا تعاىل أصحهما :ال اجلناايت إنْ 
مث انتقل إىل رقبته : مأخذمها أّن األرش تعلق ابتدأ برقبته أم بذمته (4)رديو ااملقال: 

 . (5)؟ وفيه خالف
 نَّهأحدمها :القطع أب؛  تعلقه بذمته طريقان، ويف (6)وإن كذبه مل يتعلق املال برقبته 

 إنْ و ،  (7)على الوجهني أنَّهالثاين: و ال يتعلق هبا والفاضل عن قيمته غري متعلق ابلرقبة، 

                                                           

 . هناية املطلباإلمام االحتماالن، ومل يذكر ألن التاجر حيتاج إليه يف بعض األحوال (1)
(7/74).  

  .يف )ز(: املال (2)

 .(4/351) روضة الطالبنيو ( 11/٩4) الشرح الكبريانظر:  صححه الرافعي والنووي. (3)

 (. 6/٩2ي)و ااحل انظر: (4)

أنه يتعلق برقبته، و الوجه الثاين: أنه يتعلق بذمته مث ينتقل إىل  لو الصحيح الوجه األ (5)
 ملصدر السابق.ا رقيته.

 .(4/352) روضة الطالبنيو ( 11/٩4) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .(4/352) روضة الطالبنيو ( 11/٩5) الشرح الكبريانظر:  (7)
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جيب عليه أقل األمرين من  هأنَّ ، وقيل:  بذمته وجب عليه املال كامالً  (1)قلنا متعلق
 . (2)صّدقه وفداه يف أحد الوجهنيو قيمته وقدر املال كما ل

إقرار بشيء يف ذمته  وفيها فه(3)]له[ مل يكن مأذوانً  أما إذا أقّر بدين معاملة فإنْ و  
كّذبه مث املطالبة به بعد العتق مثله يف أو  فيصح ويتبع به بعد العتق سواء صدقه السّيد 

له  كان مأذوانً وإن ْ  ،هلماأو مثنه فيه وجهان أصحهما أو وقيمته يف غريها  (4)املثليات
 فيها 

  

                                                           

   .يف )ز(: يتعلق (1)

. وهو أنه جيب عليه أقل األمرين من قيمته وقدر املال واستبعد اإلمام الوجه الثاين (2)
  .(7/74) انظر: هناية املطلب

  .زايدة من )ز( (3)

  (.336املثليات: املال الذي له مثل. انظر: القاموس الفقهي )ص/ (4)
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قال: ،  (1)صح وتعلق مبا يف يده من مال التجارة وكذا بكسبه على اخلالف
 . (3)املتقدم كالقرض وهذا فيه احتمال اإلمام،إال إذا كان مما يتعلق ابلتجارة : (2)الرافعي
فهل يصح  ،املعاملة وال غريها (4)مبال مطلق ومل يسنده ]إىل[أقّر املأذون  وول 

 ؛إقرار دين اإلتالف ؟ فيه وجهان أنَّهال يصح الحتمال أو  ،ويرتك على دين املعاملة
 (6)، وجزم الفوراين (5)أصحهما: الثاين إذ ال فرق يف دين اإلتالف بني املأذون وغريه

 ل .و ابأل
أو عقد فسخ بعيب (8)حبكمأو منه  (7)لغريه استامهاأقّر أبن العني اليت يف يده  وول

 .(11()10)خيار قبل قطعاً أو  (٩)إقالة

                                                           

 روضة الطالبنيو ( 11/٩5) الشرح الكبريانظر:  أي اخلالف الذي مّر يف كتاب الرهن. (1)
  .(4/352) الطالبني

 .(11/٩5) الشرح الكبري (2)
  أي الصفحة السابقة. (3)

 .خطأ ويف )ط(: أتى وه (4)

  .(4/352) روضة الطالبنيو ( 11/٩5) الشرح الكبريانظر:  (5)

عبدالرمحن بن حممد بن و والفوراين ه .(1٩/330) انظر: كفاية النبيه ذكره ابن الرفعه. (6)
ه(. 461العمد، )ت و القاسم مقدم الشافعية مبرو، له كتاب اإلابنة و أمحد بن فوران الفوراين، أب

 (.  5/110) طبقات الشافعية الكربى(  3/132انظر: وفيات األعيان )

  (.2/137السوم: طلب املبيع ابلثمن الذي تقرر به البيع. انظر: دستور العلماء ) (7)

 .خطأ ويف )ز(: حبلم، وه (8)

  (.1٩5اإلقالة: رفع العقد بعد وقوعه. انظر: الكليات )ص/ (9)

  ./ب(1٩6) (10)

  .(1٩/330) انظر: كفاية النبيه (11)
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وقيل ، ه دين معاملة قبل احلجر، فوجهانكان لزم  أنَّهأقّر و حجر على املأذون  وول
قوالن مبنيان على القولني فيما إذا أقّر املفلس بدين لزمه قبل احلجر هل يقبل يف مزامحة 

 . (1)ال يقبل أنَّهالغرماء؟ واألظهر هنا 
 :  فروع

بدين جناية مل يقبل فيما يتعلق ابلسّيد  (2)املتويل : إذا أقّر املبّعضقال: :  لو األ
أقّر بدين  ووعليه قضاؤه مما يف يده ول (3)إال أن يصّدقه السّيد ويقبل يف نصيب ]احلرية[

املعاملة فمىت صححنا تصرفه قبلنا إقراره وقضيناه مما يف يده ومىت مل نصححه فإقراره  
 .(4)كإقرار العبد

 . (6)وكاحلر يف بعضه احلر (5)كاململوك يف بعضه القن  نَّهالقول أب رديو اأطلق املو  
فيقبل إقراره يف البدن واملال كاحلر ويؤديه مما يف يده فإن عجز  (7)أما املكاتبو  

جنايته يف رقبته  (3)أروشو فديون معامالته يؤديها بعد عتقه  (2)وال ]مال معه[ (1)نفسه
 . (4)تؤدى من مثنه وأم الولد واملدبر كالقن

                                                           

 .(4/352) روضة الطالبنيو ( 11/٩5) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (1)

  (.400املبعض: العبد الذي عتق بعضه. انظر: معجم لغة الفقهاء )ص/ (2)

 خطأ.و يف )ط(: اجلربة، وه (3)

عبدالرمحن بن و املتويل هو  .(4/352) روضة الطالبنيو ( 11/٩5) الشرح الكبريانظر:  (4)
مقدم الشافعية و مأمون بن علي النيسابوري الفقيه الشافعي املعروف ابملتويل، من أصحاب الوجوه 

 ه(. انظر: وفيات األعيان478خمتصر يف الفرائض وكتاب يف اخلالف،)تو مبرو، له التتمة 
 .(5/107) طبقات الشافعية الكربىو ( 3/133)

  (.17٩ شراؤه. انظر: التعريفات )ص/القن: العبد الذي ال جيوز بيعه وال (5)

  .(7/43) احلاويانظر:  (6)
الرقيق الذي مت عقد بينه وبني سيده على أن يدفع له مبلغا من املال جنوما ليصري املكاتب:  (7)

  (.455. انظر: معجم لغة الفقهاء )ص/حرا
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بدين اجلناية املوجبة (5)إقرار السّيد على عبده مبا يوجب عقوبة مردود و الثاين :
 إذا بيع فيها وبقي شيء ال يتبع به بعد العتق إال أن يصّدقه وكذا  أنَّهإال  ،للمال مقبول

  

                                                                                                                                                            
= 

 .خطأ ووه ةيف )ط(: نفسه ،مكرر   (1)

  .يف )ط(: معه مال (2)

  (.214األرش: اسم للمال الواجب فيما دون النفس. انظر: التعريفات )ص/ (3)

 .(1٩/334) انظر: كفاية النبيه (4)

 .سقط من )ز( (5)
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 . (1)ال يقبل إقراره بدين معاملة غري مأذون فيها على العبد
كالعقوابت فالدعوى فيه على   ،رار العبد بهالبغوي : كلما قبل إققال:  الثالث :

صّدقه السيد فيه فالدعوى فيه على  كاملال املتعلق برقبته إنْ   ،العبد وما ال يقبل إقراره فيه
اليمني  :قلنا إال فإنْ و  ؛كانت له بينة مسعت  فإنْ  ،اّدعى فيه على العبد السّيد فإنْ 

اّدعى على العبد دين معاملة متعلق  وكاإلقرار فال ، ول  :قلنا إنْ و  ،املردودة كالبينة مسعت
 . (2)كالدين املؤجل وقد مضى ذكرمها  ؛بذمته وله بينة ففي مساعها وجهني

لرجل قبل عتقه مل يلزم  كان أتلف ماالً   (3)نَّهأقّر العبد بعد عتقه أب ول الرابع :
األمرين من أرش اجلناية قامت به بينة لزم السّيد أقل  وول ،السّيد به ويطالب به

  .(4)وقيمته
 كان حراً   أنَّهالبغوي : فإن ابن قال: أقّر العبد مبال لسّيده مل يصح ، و ل اخلامس :

 .  (5)صح
كالنكاح والطالق والقصاص   ؛أما املريض مرض املوت فيصح إقراره بغري املالو 

 (8)، وفيه قوالن (7)وزعم الغزايل اإلمجاع عليه (6)عنه وابملال لألجنيب على املذهب ووالعف
اليصح بعد  أنَّهكالتربع، واثنيهما:   ،ال يصح وحيتسب من الثلث أنَّه: (٩)أحدمها ،انآخر 

                                                           

 .(4/352) روضة الطالبنيو ( 11/٩6) الشرح الكبريانظر:  (1)

  .(3/561) انظر: التهذيب أي يف مسألة تعلق الدين السابقة. (2)

  .أنَّهيف )ط(:  (3)

 .(4/353) انظر: روضة الطالبني (4)

  .(2/28٩) أسىن املطالبو  ،(205)ص/ ى البغويو اانظر: فت (5)
  (.4/352( وروضة الطالبني )11/٩6ذكره الرافعي والنووي. انظر: الشرح الكبري ) (6)

 .(3/320) انظر: الوسيط (7)

 ./أ(1٩6) (8)

 .سقط من )ز( (٩)
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 .(2)مجيع ماله كإقرار املفلس بعد احلجر يف أحد القولني(1)إقراره يف الصحة مبا يستوعب
فطريقان:  ؛بعضهأو بكل املال  سهماً أو  ديناً أو كان   إن أقّر به لوارث عيناً و  

، واختار  (3)اليصح ،والثاين: القطع ابلصحة أنَّهأظهرمها فيه قوالن: أصحهما: 
إال قبل فيجتهد و  (5)مل يقبل إقراره كان املعني متهماً   إنْ  ومذهب مالك : وه (4)الروايين

حبالة  ونه واراثً ال يقبل فهل االعتبار يف ك :قلنا(7)، فإن(6)احلاكم يف ذلك لفساد الزمان
، (8)اجلديد حبالة املوتو حبالة اإلقرار ؟ فيه وجهان، وقيل قوالن: أصحهما: وهأو املوت 

 حبالة اإلقرار . (1)واختاره الروايين (٩)إسحاقو أبقال: والقدمي: وبه 
                                                           

  .يف )ز(: يستوجب (1)

 .(1٩/335) انظر: كفاية النبيه (2)

 .(4/353) روضة الطالبنيو ( 11/٩6) الشرح الكبريانظر:  صححه الرافعي والنووي. (3)

 يف )ط(: زايدة يف.  (4)

 . انظر: الديباج املذهب(7/21٩) والتاج واإلكليل( 3/3٩8) انظر: الشرح الكبري (5)
   .(130و8/48) سري أعالم النبالءو ( 1/125)

إن كان متهمًا فيه مل يقبل، وان كان ال  أنَّهوحكى أصحاب مالك  الروايين :قال:   (6)
يتهم قٌبل، وهذا غلط ألن املريض غري متهم فإن حالة املرض وقت التوبة واإلانبة إىل هللا تعاىل وهلذا 
 يقبل إقراره بوارث وإن كان متهماً، فيظهر من قوله قبول إقراره مطلقا .انظر: حبر املذهب

االختيار يف زماننا. انظر: حلية و هذا هو يف كتابه احللية عن قول مالك: قال: (، لكنه 6/118)
 .(3٩2)ص/ املؤمن

  .يف )ط(: فإن مكرره  (7)

 .(4/353) روضة الطالبنيو ( 11/٩7) الشرح الكبريانظر:  (8)

املروزي إسحاق ، إبراهيم بن أمحد بن إسحاق و أبو  .(11/٩7) الشرح الكبريانظر: (٩)
 هـ(. انظر: وفيات األعيان340الفقيه الشافعي ، أخذ عن ابن سريج ، له شرح خمتصر املزين، )ت 

 (.1/240) طبقات الشافعينيو ( 1/27)
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أقّر  ووخيرج عليهما ما ل (2)وال نظر إىل احلالة املتحللة بني اإلقرار واملوت اتفاقاً 
فعلى اجلديد تبطل  ،أقّر ألجنبية مث تزوجهاأو ألخيه بشيء وله ابن فمات وورثه أخوه 

 .(3)اهنَّ لزوجته مث  أأبأو أُقّر له وال ابن له مث ولد له ابن و وعلى القدمي يصح وعكسه ل
أقّر بقبضه من الوارث مل يربأ  وكان له على وارثه دين ضمنه به أجنيب ، ول وول 

كان على األجنيب واالبن ضامن فأقّر بقبضه من  وول ،(4)األجنيب وجهانالوارث ويف 
ال يربأ الوارث  :قلنا : فإنْ  (6)صاحب التقريبقال: ، (5)ويف الوارث وجهان ،األجنيب برأ

يقبل  :قلنا إنْ و يستحيل مطالبة الكفيل مع براءة األصيل ، أو فينبغي أن ال يربأ األجنيب 
أقبض يف الصحة ففي قبوله هنا وجهان أحدمها : و وهب منه  أنَّهإقراره للوارث فأقّر 

أقرت املرأة يف املرض  ووجيراين فيما ل ،(8)يقبل ورجحه النووي أنَّه (7)اختيار القاضيو وه
 ا أبرأت زوجها من صداقها يف الصحة .أهنَّ 

                                                                                                                                                            
= 

  .(6/118) انظر: حبر املذهب  (1)

 .(1٩/33٩) كفاية النبيهو ( 7/70) انظر: هناية املطلب (2)

   .(11/٩7) الشرح الكبريانظر:  (3)

  األول: يصح، والثاين: اليصح، والظاهر الصحة. املصدر السابق. (4)

  كالوجهني السابقني. املصدر السابق.  (5)

القاسم بن حممد بن علي الشاشي، ابن القفال  احلسنو أب وهو  صاحب التقريب (6)
قد خترّج به فقهاء خراسان، وازدادت « التقريب»إن كتابه »العّبادي: الكبري)الشاشي(، قال: 

( 3/472) ، مل يذكروا سنة وفاته. انظر: طبقات الشافعية الكربى«طريقة أهل العراق به حسنا
   .(2/278) هتذيب األمساء واللغاتو 

 .(4/353) روضة الطالبنيانظر: (7)

حيىي بن شرف بن مري بن حسن بن ُحَسنْي بن حزَام اْبن و النووي هو  .املصدر السابق (8)
َمام اْلَعالَمة حميي الّدين أَبُ حُمَمَّد بن مُجَُعة النـَّوَ  ، حمرر املذهب ومهذبه وضابطه و وِّّي الشَّْيخ اإلِّ زََكرِّايَّ

روضة و ومرتبه، أحد العباد والعلماء الزهاد، صاحب التصانيف املفيدة، منها: شرح صحيح مسلم 
= 
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 فروع : 
 :على قولنا (1)، ففي صحته يف حق األجنيب وجهانأجنيب معاً و أقّر لوارثه  ل :و األ

،أصحهما  (2)أقبض يف الصحة ففي قبوله هناو ال يقبل إقراره للوارث، فأقّر منه 
 . (3)الصحة

 (4)أقرب عصبة وكان أعتقه يف صحته وه  أنَّهملك أخاه مث أقّر يف مرض موته  وول
إن و  ،ال يصح مل يرث :إن قلنا ؛عتقه وانبىن إرثه على إرثه على اإلقرار للوارث (5)فقد
 .(6)يصح ورث :قلنا

 .(8)تركته قبل(7)يف صحته وعليه دين يستغرق أعتق عبداً  أنَّهأقّر  وول 
وكذا قال: القاضي : حيمل على عتقه يف املرض قال: أطلق اإلقرار ابلعتق ،  وول 

 .(1)وهبها يف املرض وحيسب من ثلثه أنَّهأقّر هببة عني مطلقا حيمل على و ل

                                                                                                                                                            
= 

انظر:  .(ه676ت)غريها، و هتذيب األمساء واللغات و املنهاج و رايض الصاحلني و اجملموع و الطالبني 
   .(1/٩10) طبقات الشافعينيو ( 8/3٩5) طبقات الشافعية الكربى

  السابقة يف الصفحة اليت قبلها. (1)

 .سقط يف )ز( (2)

  .(4/354) روضة الطالبنيو ( 11/٩7) الشرح الكبريانظر:  صححه الرافعي والنووي. (3)

العصبة: كل من ليس له فريضة مسماة يف املرياث و إمنا أيخذ ما بقي من أرابب  (4)
  (.5٩8الفريضة. انظر: الكليات )ص/

 .خطأ ويف )ز(: بعد وه (5)

 .(4/355) روضة الطالبنيو ( 20/2٩4) اجملموعو ( 1٩/33٩) انظر: كفاية النبيه (6)

 ./ب(1٩7) (7)

 .(4/355) انظر: روضة الطالبني (8)
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يف املرض فال  أنَّها أبرأته من صداقها محل على هنَّ أطلقت املريضة اإلقرار أبو ول 
حيمل على  ،أطلقو أقبض و وهب  أنَّهإذا أقّر يف املرض  أنَّهيصح، ومقتضى هذا 

 . (2)املرض
أو مث أقّر بدين مستغرق  ،أقّر املريض بعني يف يده لغريه ال مال له غريها الثاين :

 .(3)وال يزامحه الثاين فيها إن مات ،هبا مت العني إىل املقّر لهسلِّّ  ،خرغري مستغرق آل
احلكم   أصحهما: أنَّ  ؛لدين على اإلقرار ابلعني، فوجهانقّدم اإلقرار اب وول 

 .(4)ما يتزامحان فيهماأهنَّ رده القاضي أو ما و كذلك، واثنيهما : وه
فأقّر وارثه  ،ثبت عليه ابلبينة مث ماتأو مرضه بدين أو أقّر يف صحته  ووكذا ل 

 الرتكة عنها، فوجهان ، وقيل: قوالن: (5)وضاقت آخرعليه بدين 
 قدم ما أقّر به املورث وثبت يف حياته .أحدمها: يُ  
ومها يقرابن من القولني  ،إبقرار املورثأو ثبتا ابلبينة و ما سواء كما لأهنَّ اثنيهما: و 

 وصحح البغوي الثاين كما يف  (6)فيما إذا أقّر املفلس بدين أسنده إىل ما قبل احلجر
  

                                                                                                                                                            
= 

  .(227)ص/ ى القاضيو اانظر: فت (1)

  .(3/432) اشية اجلملحب فتوحات الوهاب املعروفة انظر: (2)

 .(4/355) روضة الطالبنيو ( 11/٩٩) الشرح الكبريانظر:  (3)

 انظر: املصدرين السابقني صححه الرافعي والنووي. (4)

 .خطأ ويف )ز(: صاحب، وه (5)

روضة و ( 11/٩8) الشرح الكبرينظر: ا وصححه الرافعي والنووي. أصحهما الثاين (6)
 .(4/354) الطالبني
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 . (2)إىل القفال ورجحه بعضهم األولو ونسبه القاضي إىل األكثرين  (1)الفلس
لزمه دين يف حياته مث جتدد دين بعد موته أبن حفر و : وجيراين فيما ل الغزايلقال: 

ّرب بئرا يف حمل عدوان فرتدت فيها هبيمة بعد موته ومل تف الرتكة هبا هل يزاحم رهّبا 
  .(3)الدين القدمي؟
أقّر الوارث ابلرتدي، والقاضي واإلمام رتبا اخلالف هنا على الوجهني  ووكذا ل

فهنا وجهان  إن قلنا ابملشاركة مثَّ و ل فهنا كذلك، و يقدم األ فإن قلنا مثَّ  ؛(4)املتقدمني
لعمرو، ونسب القاضي  آخرأقّر الوارث بدين عليه لزيد مث بدين و فيما ل جيراين أيضاً 

قامت بينة على املّيت بدين مث أقّر و ، وجيراين فيما ل (5)واإلمام املزامحة إىل اجلمهور
 . (7)(6)إىل النظّار خرواآل هنا املزامحة إىل النص ونسب اهلروي آخرالوارث بدين 

                                                           

 .(4/103) انظر: التهذيب (1)

عبدهللا بن أمحد بن و القفال هو  .(1٩/335) انظر: كفاية النبيه ذكره ابن الرفعه. (2)
شرح الفروع و بكر، شيخ الشافعية خبرسان، له شرح التلخيص و عبدهللا القفال املروزي اخلرساين، أب

 . انظر: وفيات األعيان(ه417ت)شرح عيون املسائل أليب بكر الفارسي، و  فتاوىالو البن احلداد 
 .(76/173) العقد املذهبو ( 1/372) طبقات الشافعينيو ( 3/46)

  .(3/322) انظر: الوسيط (3)

 .(1٩/336) كفاية النبيهو ( 7/6٩،70) انظر: هناية املطلب (4)

  .(7/70) انظر: هناية املطلب (5)

أمحد بن أيب يوسف و واهلروي ه .(236)ص/ انظر: اإلشراف على غوامض األحكام (6)
سعد ، له شرح أدب القضاة للعبادي واملسمى ابإلشراف على غوامض احلكومات ،  و اهلروي ، أب

ـ .انظر: طبقات الشافعية (ه488ت)بيسري،قبلها أو يف حدود اخلمسمائة و كان أحد األئمة وه
 .(187)ص/ طبقات الشافعية للحسيينو ( 5/365) الكربى

النظار: من النظر وهو البحث يف األدلة والرباهني واحلجج ليستنبط منها األحكام. انظر: شرح  (7)
  (.42٩تنقيح الفصول )ص/
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أقّر هبما  وكما ل  ،فهما سواء خرأقّر يف صحته بدين لزيد ويف مرضه بدين آل وول 
يقّدم ما أقّر به يف  أنَّه: (2)،وفيه قول شاذ (1)ثبت ابلبينةو يف املرض وكما لأو يف الصحة 

 . (3)الصحة على ما أقرّبه يف املرض
صى له بثلثه أو  أنَّهمات إنسان وترك ألف درهم ال غري، فاّدعى زيد  الثالث :

: يقدم الدين  (5)الصيدالينقال: ]الوارث ،  (4)أقّر له أبلف وصدقهما أنَّه وواّدعى عمر 
أو ال أو مدعي الدين أو ال أو وتصرف األلف إليه سواء صدق الوارث مدعي الوصية 

، أما  (7)الأو األكثرون احلكم كذلك إن صدق مدعي الدين قال: و  معاً  (6)صدقهما [
استواي  صدقهما معاً  إنْ و ال فيصرف الثلث إىل الوصية أو صدق مدعي الوصية  ول

قال: و بثلث األلف  خرلآلو أقّر ألحدمها أبلف  وكما ل  ويقسم األلف بينهما أرابعاً 

                                                           

 .(4/354) روضة الطالبنيو ( 11/٩7) الشرح الكبريانظر:  (1)

  .سقط يف )ز( (2)

 .(4/354) انظر: روضة الطالبني ذكره النووي، ومل يبني قائله. (3)

 ./أ(1٩7) (4)

د بن حممد أو بكر حممد بن دو أبو والصيدالين ه .(4/354) انظر: روضة الطالبني (5)
دي نسبة إىل أبيه، صاحب القفال، له و اابلدو املروزي، املعروف ابلصيدالين؛ نسبة لبيع العطر، 

عشر و القفال متعاصرين وبني وفاهتما حنوو شرح فروع ابن احلداد، كان هو لى خمتصر املزين شرح ع
طبقات الشافعية و (  2/38)  سنني، ومل أقف على سنة وفاته. انظر: طبقات الشافعية لإلسنوي

 .(153)ص/ للحسيين

 .زايدة من )ز( (6)

 .(4/354) روضة الطالبنيو ( 11/٩٩) الشرح الكبريانظر:  (7)
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يف العدة: قال: ، و (1)يف هذه الصورة متجه منقاس الرافعي : وما قاله الصيدالين
 . (3)الصحيح عند أصحابناو الروايين : هقال: ، و  (2)الصحيح عنديو ه

 .(4)وُنسب مقابله إىل القّفال
إذا أقّر الوارث بدينني قال: خمرّج على قول من  (5): تقدمي الدين اإلمامقال: و  

يغرم  املقامسة له ابلدين أنْ أو إذا قلنا بتقدمي الوصية] و  قال: ، (6)األولمتعاقبني فالثاين ك
قال: ، (7)قّدم اإلقرار ابلدين مل يقسمه شيء [ ول نَّهإرث ما أخذه املوصى له ؛ أل

قول الغرم ابحليلولة القوليه وال جيراين فيما إذا قّدم ّرب  (8)على و: ه علي والشيخ أب
 .(٩)الدين ابلنسبة إىل املوصى له

                                                           

 .(11/٩٩) الشرح الكبري انظر:(1)

أليب علي احلسن بن القاسم الطربي  يف الفقه والعدة .(1٩/463) انظر: كفاية النبيه(2)
 طبقات الشافية الكربىو ( 2/76) انظر: وفيات األعيانوهو كتاب مفقود.  الفقيه الشافعي،

(3/280). 

 .(6/178) انظر: حبر املذهب (3)

  .(1٩/463) انظر: كفاية النبيه (4)

  .سقط يف )ز( (5)

  .(7/70) هناية املطلب انظر: (6)

 .زايدة من )ز( (7)

 .سقط يف )ز( (8)

احلسني بن شعيب املروزي السنجي ، و علي ه وأبو  .(1٩/463) انظر: كفاية النبيه (٩)
يسميه ل من مجع بني طريقة العراقيني واخلرسانيني، له شرح على املختصر أو تفقه على القّفال ، 

هـ وقيل نيف 427إمام احلرمني ابملذهب الكبري وله شرح على التلخيص وفروع ابن احلداد، ت 
طبقات الشافعية و ( 1/38٩) ( وطبقات الشافعيني2/136) وثالثني. انظر: وفيات األعيان

 (.1/320) لإلسنوي
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واّدعى رجل أّن له  ،اّدعى العبد أّن سّيده أعتقه يف صحته و:ول رديو ااملقال:  
تقدم  وول ،ونصفه يباع يف الدين صار نصف العبد حراً  فصدقهما معاً  على أبيه ألفاً 

تقدم إقراره لصاحب الدين  وول ،وال شيء لصاحب الدين للعبد صار مجيعه حراً إقراره 
 .(2)، وهذا على طريقة اجلمهور (1)بيع مجيع العبد يف دينه ومل يعتق منه شيء

املريض ال ضمان على من أتلفه قال: للمريض ف أتلف متلف عبداً  ول الرابع :
 إن كان واراثً و صح وال ضمان،  ه أجنبياً كان للمقّر ل  فإنْ  ؛أقبضتهو فإين كنت وهبته منه 

 . (3)القوالن هانففي صحته وضم
كان قبل احلجر عليه   فإنْ  ؛أما ابملالو  ،أما املرتد فيصح إقراره مبا يتعلق ابلبدنو  

أو  قلنا حيصل بنفس الردة  إنْ و قلنا حجره يقف على حجر احلاكم عليه،  فكذلك إنْ 
 (5)فوجهان (4)قلنا كحجر السفيه إنْ و  ،قلنا حجره حجر املريض فكذلك كان بعده فإنْ 

. 
فإقرّار املكره على اإلقرار ابطل كسائر  ،يشرتط يف املقر االختيار أنَّهواعلم 

رب ضُ  إنْ و :  رديو ااملقال: ،  (6)ضرب ليقّر فأقّر يف حالة الضرب مل يصح فإنْ  ؛تصرفاته
 ،أقّر عمل به فإنْ  ،أقّر يف حالة الضرب ترك ضربه واستعيد إقراره ليصدق يف القضية إنْ 

قبوله  ، واستشكل النووي (7)مل يستعد وعمل ابإلقرار حالة ضربه جاز مع الكراهة إنْ و 

                                                           

  .(7/104) الكبري احلاويانظر: (1)

  .(1٩/173) انظر: هناية املطلب (2)

 .(6/11٩) املذهب حبرو ( 7/70) الكبري احلاويانظر:  أي الواردان يف الفرع األول (3)

  (.245السفيه: من أساء التصرف يف املال. انظر: معجم لغة الفقهاء )ص/ (4)

 .(1٩/340) انظر: كفاية النبيه مل يذكر الوجهان ابن الرفعه. (5)

 .(4/355) روضة الطالبنيو ( 11/٩٩) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .(323)ص/ انظر : األحكام السلطانية (7)
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مل  غلب على ظنه إعادة الضرب إنْ  ، ويف قبول إقراره بعده نظر إنْ  (1)يف حالة الضرب
 . (2)يقرّ 

 .(3)الباب إن شاء هللا آخركان مكرها فستأيت   نَّهأأقّر بشيء مث اّدعى  وول 
 

 املقّر له، ويشرتط فيه ثالثة شروط: الركن الثاين :
 ، وفيه صور : (4)يكون له أهلية استحقاق احلق املقّر به أنْ  أحدرا: 

مل يصح،  -مثالً  – فالن علّي ألف درهم :الفرسأو هلذا احلمار  قالإذا  ىل:و األ
 .(5)وفيه وجه خمرّج من القول بصحة اإلقرار للحمل

ملالكها وحكاه اإلمام عن  صح وجعل إقراراً  ،بسببها علّي ألفقال: لو و  
 ووه ،جبناييت  عليها :فيقول ،ال يصح إال أن يبني السبب أنَّه، وفيه وجه: (6)األصحاب

قال: املسألة مبا إذا  وصّور الرافعي، (8)نص الشافعي أنَّه، وقيل: (7)رده الروايينأو ما 
إذا اقتصر قال: و ومحل كالم اإلمام والغزايل عليه  ،لفالن علّي بسبب هذا احلمار ألف

                                                           

َن اْلُمْكرَهِّ َوَلكِّنَُّه لَْيَس ُمْكَرًها، فَإِّنَّ اْلُمْكرََه هُ  نَّهألِّ  (1) ٍد، و َقرِّيٌب مِّ َمْن أُْكرَِّه َعَلى َشْيٍء َواحِّ
قْـرَارِّ. ر  ْدُق يفِّ اإْلِّ ُر الصِّّ َا ُضرَِّب لَِّيْصُدَق، َواَل يـَْنَحصِّ   .(4/356) وضة الطالبنيَوُهَنا إِّمنَّ

  .املصدر السابق (2)

 ./ب(1٩8) (3)

 .(4/356) روضة الطالبنيو ( 11/٩٩) الشرح الكبريانظر:  (4)

  .(347و287)ص/ اإلشرافانظر: (5)

 .(7/104) انظر: هناية املطلب (6)

 .(6/٩6) انظر: حبر املذهب (7)

  .(3/243) إذا أقر رجل لبعري رجل .... األم قال: حيث  (8)
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على قوله بسببها على كذا مل يلزم إال أن يكون األلف ملالكها يف احلال لكن يسأل 
 . (1)، وكذا قاله ابن الصباغأنَّهيعمل مبا يوجبه بيو 

قال: ، و  (2)لسيده صح وكان إقراراً  ،عندي كذاأو هلذا العبد ألف قال: لو و  
قال: ، و  (3)يصح إلمكان معاملته على ذمته أنَّهأصحهما:  ؛ردي : فيه وجهانو اامل

 ؛أقّر للحمل مطلقاً و له يف التجارة فوجهان بناء على ما ل القاضي : إن مل يكن مأذوانً 
إال فال على و ارتّد  كان مأذوانً   العبد لإلقرار فإنْ رّد  ولسّيده ول صححناه كان إقراراً  فإنْ 

ميلك فاإلقرار للعبد  أنَّهال ميلك، فأما على القدمي  أنَّه، وهذا كله على اجلديد (4)املذهب
 .(5)يرتّد برده دون سيده

 .(6)كالنكاح واستحقاقه التعزير كان للعبد دون املوىل  ،أقّر له بغري مال وول 
فهل  ،عنّي وفرعنا على املذهب أّن العبد ال ميلك ابلتمليكأقّر له سّيده ب وول 

بعين هذا يكون قال: لو كما   ،القاضي: فيه وجهانقال:  ،حيكم له ابحلرية وامللك ؟
هنا ليس إقرار  أنَّهو إقرار  أنَّهالظاهر يف البيع  إقرار ابمللك يف أحد الوجهني إال أنَّ 

 . (7)ابحلرية
أسنده  فإنْ  ؛عندي ألفأو للحمل الذي يف بطن فالنة علّي قال: لو  الثانية :

مل يسنده  إنْ و ورثه من فالن، أو صى له به أو قال: لو  كما   ،إىل جهة صحيحة

                                                           

 .(4/357) روضة الطالبنيو ( 11/100) الشرح الكبريانظر:  (1)

 .(4/356) روضة الطالبنيو ( 11/100) الشرح الكبريانظر:  (2)

 (.7/36) الكبري احلاويانظر: (3)

  .(231)ص/ القاضي فتاوىانظر: (4)

 .(1٩/342) كفاية النبيه  انظر:(5)

 .املصدر السابق (6)

  .(235)ص/ القاضي فتاوىانظر: (7)
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طردمها القاضي و ، (1)وحيمل على اجلهة املمكنة يف حقه ،يصح أنَّهفقوالن: أصحهما: 
 . (2)منه وال من أبيه :غصبته ومل يقلأو له علّي ألف استدنته قال: لو فيما 

جنايته عليه انبىن أو أسنده إىل معاملته  وكما ل  ،إن أسنده إىل جهة مستحيلةو 
أحدمها:  (4()3)صححناه فطرق إنْ و ىل أو مل نصححه فهذا  على صحة اإلقرار املطلق فإنْ 

اثلثها: و ال يصح،  نَّهعلى القولني يف تعقيب اإلقرار مبا يرفعه، واثنيهما: القطع أب أنَّه
هلذا الرضيع علّي ألف قال: وكذا إذا  قال:  ،ردها البغويأو وهي اليت  (5)القطع ابلصحة

أظهر، وقطع يف احملّرر  (7)، وجعلها الرافعي(6)يلزمه ويلغوا قوله عاملين به ،عاملين به
 . (٩()8)ابلبطالن
مل  (11)من مثن مبيع ابتعته من احلمل على ألفقال: ذكر السبب، و  (10)قّدم وول 

 فإنْ  ،. وحيث قلنا يصح اإلقرار ابحلمل مل يطالب ابلتسليم حىت تضع (1)يصح قطعاً 
                                                           

 روضة الطالبنيو ( 101-11/100) الشرح الكبريانظر:  صححه الرافعي والنووي. (1)
(4/356). 

 (1٩/344انظر: كفاية النبيه) ذكره ابن الرفعه. (2)

 يف )ز(: طريقان. (3)

  ./أ(1٩8) (4)

 .(4/357) (، روضة الطالبني11/102) الشرح الكبريانظر:  (5)

  .(4/261) التهذيبانظر: (6)

  .(11/102) الشرح الكبريانظر:  (7)

  .(4/357) األصح يف هذه احلال. انظر: روضة الطالبنيو وه  (8)

  .القاسم عبدالكرمي الرافعيو أبو صاحب احملرر هو ( ، 2/678انظر: احملرر) (٩)

 .خطأ ويف )ز(: قدر وه (10)

  .سقط من )ز( (11)
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إىل  (2)[أو كان أسنده إىل وصية صرف إىل ورثة املوصى ]  مث إنْ  ،فال حق له خرج مّيتاً 
 . (3)إرث صرف إىل الورثة

يسقط  أنَّه: (4)فالنص ،أسنده إىل جهة غري صحيحة وصححناهأو إن أطلق و 
ربح،  أنَّهابن  ووكذا ل ،يف يده لعدم مدعيه (7)يقرّ و  (6)التنبيهو  (5)يو اصاحبا احلقال: وبه 

وصية رّده (8)فّسره ]بـ[ فإنْ  ؛طالب بتفسري إقرارهاإلمام ومجاعه: يُ و القاضي الطربي قال: و 
: ويستفسره (10)اإلمامقال: ، (٩)إبرث صرف إىل الورثة املورثأو إىل ورثة املوصي 

أقّر إلنسان  وكما ل و: ه والرافعي البغويقال: مات قبل البيان،  حينئذ فإنْ القاضي 
                                                                                                                                                            

= 

  .(45/137) املطلب العايلو (3/244) انظر: األم (1)

 .ىل املثبتو يف )ط(: و، واأل (2)

 .(4/356) روضة الطالبنيو ( 11/100) الشرح الكبريانظر:  (3)

 .(3/244) انظر: األم (4)

 .(7/34) احلاويانظر:  (5)

إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، و وصاحب التنبيه ه .(274)ص/ انظر: التنبيه (6)
اللمع يف و التنبيه يف الفقه، و إسحاق امللقب جبمال الدين، له مصنفات منها: املهذب و الشيخ أب

ه. انظر: 476املعونة يف اجلدل وغريها، تو التلخيص و النكت يف اخلالف، والتبصرة و األصول ، 
 .(4/215) طبقات الشافعية الكربىو ( 1/30) وفيات األعيان

 .يف )ز(: يبقى(7)

 .خطأ ويف )ط(: إىل وه (8)

 والقاضي الطربي هو  .(1٩/345) ( وكفاية النبيه460)ص/ انظر: التعليقة الكربى (٩)
الطيب ، شرح خمتصر و طاهر بن عبد هللا بن طاهر بن عمر الطربي القاضي الفقيه الشافعي، أب

 (17/668سري أعالم النبالء)و ( 2/515ه. انظر: وفيات األعيان)450املزين، ت 

 .(7/73) انظر: هناية املطلب (10)
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، وعن الشيخ أيب حامد: أّن ورثته يطالبون (2)الروايين : بطل إقرارهقال: ، و (1)فرّده
 . (3)هناببي

له يف  وفه ،انفصل لدون ستة أشهر أبنْ  ؛خرج ملدة يعلم وجوده يوم اإلقرار إنْ و  
 خرج ملدة ال يعلم وجوده يوم اإلقرار أبنْ  إنْ و ، (4)أنثىأو كان   ذكراً األحوال الثالث 

 إنْ و ،  (5)املورثأو خرج ألكثر من أربع سنني فال شيء له وصرف إىل ورثة املوصي 
 كانت املرأة فراشاً   فإنْ  ؛خرج لفوق الستة ودون األربع أبنْ  ،خرج ملدة حيتمل كال األمرين

 .(6)يستحق أنَّهإال فقوالن أظهرمها و  يستحق شيئاً  وطئت بشبهة ملأو سّيد أو لزوج 
،  (7)أنثىأو كان   له ذكراً  وردي : فهو ااملقال: وحيث جعلنا املال للحمل،  

: إذا أسنده إىل جهة إرث فخرج أنثى يعطى نصفه ويرد الباقي  والرافعي البغويقال: و 
 إن أضافه إىل جهة إخوة األم فاألمر كما  أنَّهون: آخر ما قاله  (٩)الصواب،و  (8)إىل الورثة

  

                                                           

  .(11/102) والشرح الكبري( 4/261) انظر: التهذيب (1)

  .(6/120) حبر املذهب انظر: (2)

أمحد و والشيخ أيب حامد ه .(11/102) والشرح الكبري( 4/261) انظر: التهذيب (3)
ه. 406بن أيب الطاهر بن حممد بن أمحد اإلسفراييين، شيخ الشافعية ببغداد، له التعليقة، ت

 .(1/346) طبقات الشافعينيو ( 17/1٩4) أعالم النبالءانظر: سري 

 .(4/356) روضة الطالبنيو ( 11/101) الشرح الكبري (4)

 .نان السابقااملصدر  (5)

 .(4/356) انظر: روضة الطالبني ذكره النووي. (6)

  .(7/35) الكبري احلاويانظر: (7)

  .(11/101) والشرح الكبري( 4/260) انظر: التهذيب (8)

 .(4/357) روضة الطالبنيو ( 7/72) انظر: هناية املطلب صّوبه اإلمام والنووي. (٩)
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كان ثلثها مل يصرف إليه إال   فإنْ  ،املقّر به سدس الرتكة (2)كان  إنْ  (1)لو قاله األ
 (4)تقتضي التفضيل أعطى األنثى النصف ، وقال (3)إن أضافه إىل جهةو  ،النصف

ففي وجوب تسليمه إىل وصية اخلالف فيما إذا أقّر  ،أسنده إىل إرث الفوراين : إنْ 
ا جيب إذا كان الطيب : إمنَّ و القاضي أبقال: ، و  (6)وارثه أنَّه (5)خرآلو لشخص مبال 

 أنَّه خرآلو أقّر لشخص مبال  وكما ل ومل يكن اثبتها فه الوصي اثبت الوصية فإنْ 
 . (7)وكيله

مل يكن  أنَّهجعل امليت ك كان الزائد ميّتاً   فإنْ  ؛خرج احلمل أكثر من واحد إنْ و  
أسنده إىل  إنْ و  ،هلما يستوي فيه الذكر واألنثى إن أسنده إىل وصيةو إن كاان حيني فهو 

اقتضت اجلهة تفضيل  فإنْ  ،أّن للذكر مثل حظ األنثيني رديو اإرث أطلق الطربي وامل
قال: ،  (8)بينهما سواء مل يقتضه كإخوة األم قّسم إنْ و  ،الذكر قّسم بينهما متفاضالً 

قال: ،  (٩)والقاضي : إذا كانت ابنتني فلهما الثلثان والباقي يرد إىل ورثة املورث اإلمام
،  (10)ابن الصباغقال: وكذا  ،أطلق سألناه عن اجلهة وعملنا مبقتضاها و: ول اإلمام

                                                           

 .سقط من )ز( (1)

 .سقط من )ز( (2)

  .سقط من )ز( (3)

 .خطأ ويف )ز(: وكان، وه (4)

 ./ب(1٩٩) (5)

  .(1٩/347) انظر: كفاية النبيه نقله عنه ابن الرفعه. (6)

 .(462)ص/ التعليقهانظر: (7)

  .(1٩/346) كفاية النبيهو ( 7/35الكبري ) احلاويانظر:  (8)

 .(1٩/346) كفاية النبيهو ( 7/72) انظر: هناية املطلب (٩)

  .(7/72) هناية املطلبو ( 1٩/347) كفاية النبيهو ( 4/357) انظر: روضة الطالبني(10)
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فاسدة أطلقه إىل جهة أو أطلقه  إنْ و  ،(1)حامد : يكون بينهما ابلسوية وأبقال: و 
 وصححناه سّوي بني الذكر واألنثى .

فضل  فإنْ  ؛: إذا فّسر اإلقرار املطلق جبهة اإلرث نزل عليه (2)اإلمامقال:  فرع :
وال  ،اجلميع للحمل إذ ال معرفة له بذلك كان قد أقّر أبنَّ   إنْ و  ،شيء رّد إىل الورثة

 وال ميتنع أنْ  ،يف مجيع املرياث (3)يصح القسمة قبل الوضع فيحمل إقراره على اإلشاعة
يف حقوق (4)أيخذ ]ابألسوأ[ويطلب الورثة القسمة فينصب القاضي انسا عن احلمل 

ال يعلم فال  نَّهأما على القول أبو  ،علموهذا بناء منه على القول أبن احلمل يُ  ،الورثة
يمة ،ونقل القاضي واإلمام :يصح اإلقرار حبمل اجلارية والبهقال: ،  آخرميكن القسمة 

ال يصح إال إذا  أنَّهعن النص:  والروايين والبغوي رديو ا،ونقل امل (5)اإلمام اإلتفاق عليه
،  (7)يصح أنَّه: وفيه قول خمرج من الوصية للحمل:  رديو ااملقال: ،  (6)أسنده إىل وصية

 إنْ و صى يل به صح أو  أنَّهقال:  فإنْ  ؛خمرج على تفصيل اإلقرارو : ه البغويقال: و 
، وحيث يصح (8)أسنده إىل جهة فاسدة خرج على اخلالف يف الوصية للحملأو أطلق 
ويف اشرتاط انفصاله  ،ينفصل ملا دون أربع سنني كان محل جارية اشرتط أنْ   فإنْ  ؛ينظر

                                                           

إن و  قال: حيث  املاورديإمنا وجدته من قول و حامد و مل أقف عليه من قول الشيخ أب (1)
  .(7/35) احلاويبينهما ابلسوية. و مل يعلم احلال فه

 .(7/73) انظر: هناية املطلب (2)

  (.68اإلشاعة: الذيوع واإلنتشار. انظر: معجم لغة الفقهاء )ص/ (3)

 .خطأو يف )ط(: ابالستواء، وه (4)

 .(7/67) انظر: هناية املطلب (5)

  .(6/٩6) حبر املذهبو ( 4/261) التهذيبو ( 7/37) الكبري احلاويانظر:  (6)

  .(7/8) الكبري احلاويانظر:  (7)

   .(4/261) انظر: التهذيب (8)
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ويرجع يف مدة محل البهيمة إىل أهل  (1)ملا دون ستة أشهر القوالن إذا كانت مستفرشة
 . (2)اخلربة

صح اإلقرار  ،فحيث جّوزان اإلقرار ابحلمل ،خرابحلمل لرجل وابألم آلأقّر و ول 
قال: ، (4)قاله البغوي (3)خرال جيوز كانت الشاة واحلمل مجيعا لآل :هبما وحيث قلنا

وفيه خالف أييت قاله  ،(5)بناء على أن اإلقرار ابحلامل إقرار ابحلمل و: وه الرافعي
 .(6)البغوي
الروايين : قال: ،  (7)لو هذه الشاة لفالن واحلمل لفالن فهما لأل الً أو  قال: لو و  

هذه اجلارية لفالن من سنة وقد وضعت ولدا يف أثناء السنة فأظهر الوجهني أّن قال:  ول
 . (8)عليه تسليم ولدها

عزاه إىل  وحنوها مبال فإنْ  (٩)رابط أو مقربة  أو أقّر ملسجد  و: ل الصاورة الثانية
إن أطلق فوجهان بناء على القولني يف مسألة احلمل و وقف صح  (1)سبب صحيح كغلة

                                                           

االستفراش: هو اختاذ الرجل املرأة للذة، واليكون ذلك إال يف احلل. انظر: معجم  (1)
  (.1/154املصطلحات )

 .(4/358) روضة الطالبنيو ( 11/103) الشرح الكبريانظر:  (2)

 ./أ(1٩٩) (3)

 .(4/261) انظر: التهذيب (4)

  .(11/103) الشرح الكبريانظر:  (5)

 .(4/261) انظر: التهذيب (6)

 .(6/168) انظر: حبر املذهب (7)

  .املصدر السابق الوجه اآلخر: أنَّه ال يلزم تسليمه، والوجه األول أظهر. (8)

الرابط: البيوت املسبلة إليواء الفقراء و الغرابء و طلبة العلم. انظر: معجم املصطلحات  (9)
(2/117.)  
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: وعلى قياسة ما إذا  الرافعيقال: يف الصحة .  (3)والروايين (2)املاوردياحلمل وصحح 
 . (4)أضاف إىل جهة فاسدة

إذ ال يصح  إذ ال يصح الوقف قطعاً  ؛مل يصح قطعاً  ،كنيسة أو  (5)أقّر لبِّيَعةو ول 
كان صى له به فإن كان حربيا ً أو  أّن نصرانياً  قال: فإن  ،الوقف عليها وال الوصية هلا

 .  (7)إن كان ذميا رّد على ورثتهو  (6)فيئاً 
فظاهر  ،هلذا امليت علّي كذا قال: لو  (8)والديقال: :  الروايينقال: :  الرابعة

إقرار و لفالن علّي كذا هل هقال: أصل املسألة ما إذا و لفظه يف املختصر يقتضي جوازه 
وميكن أن يقطع  ،كان له علّي مال  أنَّهإقرار وتقديره للمّيت  أنَّه؟ فيه وجهان أظهرمها 

                                                                                                                                                            
= 

الغلة: كل ما حيّصل من حنو ريع أرض أو  كرائها أو  وقف. انظر: الكليات  (1)
  (.663)ص/

 .(7/8) الكبري احلاويانظر:  (2)

 .(6/٩6) انظر: حبر املذهب (3)

 .(11/103) ريالشرح الكب انظر: (4)

  

  .(43)ص/ خمتار الصحاحو ( 20/36٩) متعبد النصارى. انظر: اتج العروس (5)

ما ردَّه هللا تعاىل على أهل دينه من أموال من خالفهم يف الدين بال قتال، إما الفيء: (6)
  (.170انظر: التعريفات )ص/ غريها. أو ابملصاحلة، على جزية  أو ابجلالء 

 .(6/٩6) حبر املذهب (7)

  إمساعيل بن أمحد بن حممد الروايين. مل يرتجم له.  (8)
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يفرق أبن املقّر له هنا ال يتصور ثبوت امللك له حني اإلقرار و  ،بعدم صحة اإلقرار هنا
 . (1)ل كالم الشافعيأو به قال: ومن 

إن مل يشرتط قبوله و ب املقّر فيما أقّر له به كذّ : أن ال يُ  يف املقّر لهالشرط الثاين 
م إليه مل يسلّ  كان املقّر به ماالً   ظر فإنْ يف العقد فإذا كّذبه نُ  (2)على رسم القبول لفظاً 

وكالم صاحب ،  (5)يُقّر يف يد املقرّ  أنَّهجه : أظهرها أو ثالثة  (4)به(3)وفيما يفعل 
ا تكون أهنَّ وكالم الغزايل يقتضي  ،(7)يقّر يف يده على جهة امللك(6)اأهنَّ املهذب يقتضي 

قول و أيخذه القاضي وحيفظه إىل ظهور مالكه وه أنَّهواثنيها:  ،(8)على جهة اإلستحفاظ
رأى أن يستحفظه عند املقّر جاز  فإنْ  ،ينآخر وبعض املت (٩)وصححه املتويل ابن سريج

قال: رف أجرته يف املصاحل صُ  كان عقاراً   إنْ  أنَّهوعن أيب علي الطربي:  ن أهالً إن كا
جاء رجل إىل احلاكم و أّن املقّر له جيرب على قبضه، ول :واثلثها ،الشاشي : وليس بشيء

                                                           

سري أعالم و ( 4/163) انظر: وفيات األعيان .املصدر السابق ذكره الروايين. انظر: (1)
       .(10/5) النبالء

  (.1/227أي: الصحيفة اليت ُكتب عليها العقد. انظر: املصباح املنري ) (2)

 .يف )ط( مكرره (3)

  .يف )ز( فيه (4)

 .(4/358) روضة الطالبنيو ( 11/103) الشرح الكبريانظر:  (5)

 .أنَّهيف )ز(:  (6)

  .(274انظر: التنبيه )ص/ مل أقف عليه يف املهذب و إمنا وقفت عليه يف التنبيه. (7)

 .(3/324انظر: الوسيط ) (8)

( 18/447) اية النبيهكفو ( 11/103) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي و ابن الرفعه. (٩)
على أربعمائة منها الودائع ، و العباس ، له تصانيف تربو أمحد بن عمر بن سريج ، أبو وابن سريج ه .

 .(1/316طبقات الشافعية لإلسنوي )و ( 1/66هـ. انظر: وفيات األعيان )306ت 
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: الوجه القطع أبن  (2)حممدو الشيخ أبقال: ،  (1)يف يدي مال ال أعرف صاحبه قال: و 
ال ينزعه بل يرتكه يف  قال: و  ،فيه (3)أبعد بعضهم وطرد اخلالفو  ،القاضي ينزعه وحيفظه

 يده .
اإلمام قال: ه ، ظهر يل صدقُ  قال:  رجع املقّر له عن الرد وصدق املقّر أبنْ و ول 

ج على خمرّ و ه :غريمهاقال: ، و  (4)إن مل حيدد املقّر اإلقرارو والغزايل : يسلم إىل املقّر إليه 
حكم مّنا ببطالن اإلقرار فال يسلم إىل و يرتك يف يد املقّر فه :إن قلنا ،(5)جه املتقدمةو األ

 وبل ل م إليه أيضاً ينتزعه القاضي وحيفظه فال يسلّ  :قلنا إنْ و  ،املقّر له إال ابإلقرار جديد
 . (6)جيرب على أخذه سلم إليه :إن قلناو  ،ملكه مل تسمع أنَّهأراد إقامة البينة و أقّر 

نسيت أو عطلت قال: ملكه و  أنَّهرجع املقّر يف حال تكذيب املقّر له وزعم و ول 
إن قلنا يقّر يف يده فوجهان و تعمدت الكذب مل يقبل رجوعه إن قلنا ينتزعه القاضي أو 

عاد املقّر له وصدقه قبل و ل أنَّه: أّن احلكم كذلك بناء على  والغزايل أظهرمها عند اإلمام
يقبل بناء على  أنَّهومقتضى كالم األكثرين ترجيحه  (8)، واثنيهما عن ابن سريج (7)منه

أّن الرتك يف يده إبطال اإلقرار،  وقّيد اإلمام والغزايل هذا الوجه بشرط أال يرجع املقّر له 
                                                           

 .(4/35٩) روضة الطالبنيو ( 11/104) الشرح الكبريانظر:  (1)

عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن حممد  .(7/7٩) انظر: هناية املطلب (2)
التبصرة وغريها و حيويه اجلويين الفقيه الشافعي والد إمام احلرمني، صّنف التفسري الكبري 

 .(5/73) طبقات الشافعية الكربىو ( 3/47) ه. انظر: وفيات األعيان438،ت

 ./ب(200) (3)

 .(3/324) الوسيطو ( 7/78) لبانظر: هناية املط (4)

  املذكورة يف الصفحة السابقة. (5)

 .(4/35٩) روضة الطالبنيو ( 11/104) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .(3/323) الوسيطو ( 7/7٩) انظر: هناية املطلب (7)

 .(11/104) الشرح الكبريانظر:  (8)
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تكذبه نفسه وبطالن تصرفاته إن أو فإن رجع وصدق تبيّنا بطالن رجوع املقّر يف اإلقرار 
املقّر تصرفا الزما ال  أإذا رجع بعد أن أنش أنَّهويتجه  اإلمام:قال: ،  (1)كان قد تصرف

 .(4)وقّيده الغزايل يف الدعوى مبا إذا اّدعى غلطا(3()2)لتعلقه بثالث ضينق
إال و جه : اثلثها إن رجع واّدعاه عاد أو يتلخص أّن يف عود ملك املقّر ثالثة و  

 .(5)فال هذا كله يف غري الرقيق
اإلمام: فعلى هذا قال: فوجهان: أحدمها: حيكم بعتقه ،  ،فإن كان املقّر به رقيقاً  

نبغي أّن وي ،الً أو بناء منه على ما ذكره  ووه (6)رجع املقّر له إىل التصديق نقض العتقو ل
قال: وحنوه،  (7)أظهرمها: أّن احلكم فيه كما تقدم يف الثوبو  ،جيئ فيه اخلالف املتقدم

إن نزعنا غريه ؛ألن العبد له و الظاهر أّن العبد ال ينزع من يد املقّر قوال واحدا و القاضي: 
 انتهى. (٩)فيعتق خبالف غريه (8)يد فبقي يف يد نفسه

 .(10)يبقى يف يد احلاكم نيابة عن مالكه كالثوبقال: جيوز أن يو  
                                                           

 .(3/324) ( الوسيط7/7٩) انظر: هناية املطلب (1)

  .(7/7٩) انظر: هناية املطلب (2)

  .وقع تكرار يف )ط( من قوله )وقّيده اإلمام ....بثالث( (3)

  .(7/413) انظر: الوسيط(4)

  .(45/152) انظر: املطلب العايل (5)

 .(7/7٩) انظر: هناية املطلب (6)

 .(4/35٩) روضة الطالبنيو ( 11/105) الشرح الكبريانظر:  (7)

 ./أ(200) (8)

  .(45/154) انظر: املطلب العايل (٩)

 املطلب العايلو ( 4/35٩) وروضة الطالبني (11/105) الشرح الكبريانظر:  (10)
(45/154). 



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

102 
 

له سقط حّد القذف وكذبه املقّر أو كان قصاصا و كان املقّر به غري مال كما لو ول 
 . (1)اإلقرار يف حقه

 
 : فرعان

عنّي  فإنْ  أنَّهأحد هذين لزيد يطالبه زيد ببي :ن يف يده عبدانمَ قال: :  األول 
 .(2) خرمقّر يف العبد املعنّي مدع يف اآل وفه ،خراآل وعبدي ه :زيدقال: أحدمها ف
أقبضتك األلف  :املدعى عليهقال: ف ،من مثن مبيع : اّدعى على رجل ألفاً الثاين 

ة على إقرار املدعى عليه بعد يوم إقراره فأقام بينّ  ،ة على إقراره يوم كذا ابلقبضأقام بينّ و 
ابلثمن لسقوط حكم البينتني  (3)لزم ]املدعى[أعت و مسُ  ،ما أقبضه الثمن أنَّهلقبض اب وه

 .  (4)يبقى اليمني على املشرتيو مبقتضى تعارضهما 
 أو نسان على اإل :(5)قال و: يف املقّر له أّن يكون معّينا، فل الشرط الثالث

جان على ففي صحة إقراره وجهان خمرّ  ،من أهل البلد علّي ألفأو د من بين آدم حلوا
مال ضائع صح  نَّهينزع؛ أل :به هل ينزع من يده؟ إن قلناما إذا أقّر لزيد بشيء فكذّ 

ال فرق  أنَّهيقتضي  األول، و (6)الصحيح وال مل ينتزع وه :إن قلناو اإلقرار وانتزع من يده، 
األصحاب فرضوه يف العني وقد و  ،عيناً أو  يف تكذيب املقّر له بني أّن يكون املقّر به ديناً 

                                                           

 .(4/35٩) روضة الطالبنيو ( 11/105) الشرح الكبريانظر:   (1)

 .انظر: املصدرين السابقني (2)

 .زايدة من )ز( (3)

 .(4/360) الطالبنيروضة و ( 11/105) الشرح الكبريانظر:  (4)

  .خطأ وملك وه :يف )ز( (5)

 روضة الطالبنيو ( 11/106) الشرح الكبريانظر:  صححه الرافعي والنووي. (6)
(4/360). 
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جاء  وفل ،الدينو ال فرق يف جراين اخلالف يف االنتزاع بني العني  نَّهأب (1)صرّح ابن يونس
أان الذي أردتين ويل عليك ألف فالقول قول املقّر مع مينيه يف نفي إرادته  قال: واحد و 

غصبت هذا قال: خيالف اإلقرار على هذا اإلهبام ما إذا و الرافعي : قال: نفي الدين، و 
الشرط أن  قال: و  ،(2)عترب ذلك على ما سيأيتهؤالء الثالثة حيث يُ  أو من أحد هذين 

 .  (3)يني يتوقع معه الطلب والدعوىضرب تع يكون املقّر له معيناً 
أقّر لزيد  و: املقّر به وشرطه أن يكون مما يستحق جنسه ]فل الركن الثالث

  أو عيادة  أو إبحسان 
ُ
وأما ما يستحق  ،ؤاخذة به واإللزامتفضل فال أثر لذلك يف امل

ليس بعني وال  حقاً أو  ديناً أو كان   فيصح اإلقرار به ويرتب عليه مقتضاه عيناً  (4)جنسه[
الزوجية سواء كانت العني من جنس ما و كحق القصاص وحد القذف والتعزير   ،دين

كاحلبة من القمح والتمرة الواحدة   ،غري متمولةأو والثوب  (6)كالعبد  ، متموله (5)تموليُ 
قال: كانت من جنس ما ال يتمول كالكلب واخلنزير ، أو  ها إىل صاحبها فيجب ردّ 

 (8)به (7)كل شيء جازت املضاربةو ه :فقيل ،: اختلف أصحابنا يف حّد املقّر به املاوردي
                                                           

وابن يونس هو، أمحد بن  .(1٩/361) كفاية النبيهو ( 4/843) انظر: غنية الفقيه (1)
غنية الفقيه واختصر اإلحياء الفضل شرف الدين اإلربلي املوصلي ، له و موسى بن يونس ، أب

  .(22/248) سري أعالم النبالءو ( 8/36) هـ. انظر: طبقات الشافعية الكربى622للغزايل ت 

  أي: يف كتاب الغصب، وهو ليس ضمن اجلزء احملقق. (2)

 .(11/106) الشرح الكبريانظر:  (3)

 .سقط من )ط( (4)

  (.2/568أي: ما يُعد مااًل يف العرف. انظر: املصباح املنري ) (5)

  ./ب(201) (6)

. انظر: التعريفات عقد شركة يف الربح مبال من رجل وعمل من آخراملضاربة:  (7)
  (.218)ص/

 .سقط من )ز( (8)
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واشرتط الغزايل أن يكون يف يد  ،(1)أصح ووه ،كل شيء جاز اإلنتفاع به وه :وقيل
إقراره على احلكم بصحة امللك  إذا مل تكن يف يده مل يسلطناً  أنَّهأراد و  (2)واليتهو املقّر 

يلغوا  أنَّهكان ذلك إخبار لإلقرار وليس معناه   ،يف يد غريه وإذا أقّر مبا ه أنَّهللمقّر له ف
نا على إقراره مقتضاه رتبّ  (3)من الدهر حصل يف يد املقّر يوماً  ول أنَّهمن كل وجه ف

ألزمناه  بتسليمه له يف امللك  أنَّهيف ارهت أو يف إجارته  أو ملك  أنَّهفإذا أقّر  ،ألزمناه بهو 
الشرعية واحرتز أو ، ومراده ابليد اليد احلسية (4)واإلجارة ويتبعه يف الدين يف الرهن

إن كانت يف يده لكنها ليست يف واليته فال يصح اإلقرار و العني  بواليته عن املفلس فإنْ 
كانت يده انئبة و فل يشرتط يف العمل يف اإلقرار مبا يف يده أن يكون مستقال ابليدو هبا ،

قسم و انظره مل يصح إقراره ولو جهة وقف هأو عن يد غريه أبن أقّر مبال حتت يده ليتيم 
 . (5)ذلك على أرابب الوقف بعد ذلك مل يغرم قطعا وال خيرج على قول الغرم ابحليلولة

 . (7)(6)وال يشرتط أن يكون معلوما بل يصح اإلقرار ابجملهول كما سيأيت 
كان   ووال يشرتط أن يكون ملك املقّر حني اإلقرار بل يشرتط أال يكون ملكه فل 
أو بكذا  وأقّر لعمر  أنَّهشهدت بيّنة على زيد و ول ،يف إقراره مل حيل للمقّر له ابطناً  كاذابً 

أطلقه األصحاب و ،  (8)كان ملك زيد إىل حني إقراره ابطنا بطلت شهادته نص عليه  أنَّه

                                                           

 .(7/8) الكبري احلاويانظر:  صححه املاوردي. (1)

 .(3/325) انظر: الوسيط (2)

  (.1/201الدهر: هو الزمان قّل أو  كثُر. انظر: املصباح املنري ) (3)

  .(11/10٩) الشرح الكبريانظر:  (4)

 .(4/362) انظر: روضة الطالبني (5)

 .(11/106) الشرح الكبريانظر:  (6)

  يف مسألة اإلقرار ابجملهول. (7)

 .(11/107) والشرح الكبري( 6/222) انظر: األم (8)
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قال: ، و  (1)تبض صحّ بل وقٌ قٌ  هبة فإنْ  وه:  العباديقال: ابهلبة، و  وعدٌ  ووقالوا: ه
ينبغي أن خيتص البطالن بشهادهتم ابالستمرار إىل االستقرار دون الشيخ عز الدين: 

 .(2)رج على اخلالف يف تبعيض الشهادةخم أنَّهإثبات امللك قبل اإلقرار ف
 وخبالف ما ل ،ابطل وفه ،ن لفالنآلادار ملكي وهي هذه ال قال:  ووكذا ل 
يصح ويلغا قوله  أنَّهف ،نوكانت ملكي إىل أن أقررت هبا اآل هذه الدار لفالن قال: 

 ،(3)ثويب الذي أملكه لفالنأو مايل أو دابيت أو داري  قال: لو وكذا  ،وكانت ملكي
 ىأو البغوي يف الفتقال: ،  (4)يصح أنَّهمسكين لفالن ف قال: لو خبالف ما  ،ابطلو فه

 ،قد قال أو  وفيقبل ويكون إضافته إليه إضافة سكىن لغ ،إال أن يقول أردت اإلقرار: 
الدار اليت اشرتيتها لنفسي لفالن ال يكون إقرار إال أن يريده  خبالف  قال: لو وكذا 

قد يشرتيها له فال يكون إضافتها  نَّهصحيح ؛ أل أنَّهف ،قوله الدار اليت اشرتيتها لفالن
فالن ال يكون إقرار إال أن الدار اليت ورثتها من أيب ل قال: لو ، وكذا إليه إضافة ملك 

 .(5)يريده

                                                           

حممد بن أمحد حممد بن عبدهللا بن و العبادي هو  .(45/160) انظر: املطلب العايل (1)
ه. انظر: 458عاصم ، له مصنفات منها املبسوط واهلادي، تو عّباد العبادي اهلروي ، القاضي أب

   .(4/214) وفيات األعيانو ( 10/101) اتريخ اإلسالم

عبدالعزيز بن عبدالسالم و الدين هالشيخ عز و عز الدين هو  .(4/220) الغاية انظر: (2)
القواعد و السلمي الدمشقي امللقب بسلطان العلماء ، له مصنفات منها اختصار هناية املطلب 

فوات و ( 2/84) ه. انظر: طبقات الشافعية لإلسنوي660الكربى والقواعد الصغرى ، ت 
   .(2/352) الوفيات

 ./أ(201) (3)

  .(11/107)الشرح الكبريانظر:  (4)

  .(204)ص/ البغوي فتاوىانظر:  (5)



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

106 
 

إذا كان له على غريه دين يف الظاهر بسبب  (1)وكذا احلكم يف الديون إال 
ديين الذي يل على  قال: ف ،بسبب إتالفأو قراض و أجرة ملك و كثمن مبيع   ،معاملة

 .(2)ابطلو فه ،لزيد وعمر 
 وفه ،ةوامسي يف الكتاب عاريّ  والدين الذي يل على زيد لعمر  قال:  وول  
بينة ابإلقرار و ة ابلدين أنكر أقام بينّ  املال نفسه فإنْ  ومث زيد يدعي على عمر  ،صحيح

 .(3)وله تقدمي أيهما شاء
ال أبرأه مل تسمع هذه الدعوى ، واستثىن ابن أو أّن املقّر له  األولاّدعى املقّر و ول 
 ال يصح اإلقرار هبا:قال: من الديون ثالثة أنواع و  (4)القاص
: بدل اخللع يف واثنيها: الصداق يف ذمة الزوج ال يصح إقرار الزوجة به ، أحدرا 

ا ال هنَّ اجلناية على احلر ؛ أل : أرشواثلثهاغريها ال يصح إقرار الزوج به ، أو ذمة املرأة 
 املاورديفيقبل اإلقرار به واتبعه  آخرعلى غري احلر كعبد ومال  (5)أما اجلناية[و تقبل ]

يف الصور األربعة قال: لو و  قال: ،  (6)اإلقرار حبمل هبيمته على غريهو أحلق هبا رابعا: وهو 
أما أرش اجلناية فإن كان و صار ذلك لفالن صح يف الصداق واخللع دون احلمل ، 

 .(2)مل يصحإن كان إبال و صح  (1)داننريأو  (7)دراهم

                                                           

 .سقط يف )ز( (1)

 .(11/107) الشرح الكبريانظر:  (2)

 .املصدر السابق (3)

  .(386)ص/ انظر: التلخيص (4)

 .زايدة من )ز( (5)

  .(201)ص/ انظر: اإلقناع (6)

الدرهم: اسم للمضروب املدور من الفضة وهو سبعون شعرية. انظر: التعريفات  (7)
  (.٩5)ص/
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وقوله صار ذلك لفالن يف الصداق واخللع ظاهر إذا كان دينا فإن كان عينا  
املرأة ضمان عقد فال يقبل؛ و مضمون يف يد الزوج  أنَّهفيظهر خترجيه على خالف يف 

 نَّهاإلمام : ال يقبل اإلقرار هبا من أصله فإن أقّرت أبقال: لعدم إمكان نقله ابلبيع ، و 
 .(3)ماهلا ففي نفوذ اإلقرار قوالن مأخوذان من القولني يف جواز بيعه

وخالف األكثرون ابن القاص وقالوا هذه الديون يتصور ثبوهتا لغري أرابهبا ابحلوالة  
وكذا ابلبيع على قول صحة بيع الدين من غري من عليه فيصح اإلقرار هبا عند  (4)عليها

أسند اإلقرار هبا إىل  العباس اجلرجاين: إنْ و ّفال وأبالققال: ،و  (5)احتمال جراين انقل 
،  (6)أطلقو على القول فيما إذا أقّر مبال حلمل  وإال فهو  ،بيع وصححناه صحأو احلوالة 
اجلرجاين والعجلي: ومنع ابن القاص لذلك مفرّع على منع احلوالة بغري رضى احملال قال: 

إذا قالت ابن القاص: قال:  قال:  أنَّهلقّفال ،ونقل الروايين عن ا (7)عليه ومنع بيع الدين
                                                                                                                                                            

= 

ضرٌب من قدمي دينار الذهبيَّة وزنه عشرون قرياطاً، وهو أربعة ونصف من ماهية الدينار: (1)
  (.٩8انظر: التعريفات )ص/ وهو املثقال.

 .املصدر السابق (2)

انظر: هناية  األول: أنَّه جيوز؛ ألنَّه مملوك، و الثاين: الجيوز؛ ألنَّه ليس ملكًا حمصاًل. (3)
 .(7/102) املطلب

 .(1٩/340) ر: كفاية النبيهانظ (4)

 ./ب(202) (5)

( 11/108) والشرح الكبري(  417)ص/ انظر: املعااية ذكره الرافعي و النووي. (6)
أمحد بن حممد بن أمحد و واجلرجاين ه .(1٩/341) كفاية النبيهو ( 4/361) روضة الطالبنيو 

هـ . انظر: طبقات الشافعية 482العباس له تصانيف منها املعااية والشايف والتحرير، ت و القاضي أب
 .(1/475) طبقات الشافعينيو  (4/74٩) الكربى

العجلي و  .(45/156) املطلب العايلو ( 417)ص/ انظر: املعااية ذكره ابن الرفعه. (7)
الفتوح أسعد بن أيب الفضائل حممود بن خلف بن أمحد بن حممد العجلي األصبهاين امللقب و أبو ه

= 
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 قالت حبق اثبت فأضافتها إىل وول ،هبة مل يقبض وصداقي الذي تزوجين عليه لفالن فه
على  وفه (2)إن مل تبني احلجهالقّفال : قال: ،  (1)نفسها إضافة تعريف ويكون إقرارا

 . (3)ني فإن فسّرت ابحلوالة كان صحيحاً القول
 

 : فروع
عني مل يصح ؛ ألن أهلية أو أقّر له عقيب عتقه بدين و أعتق عبده  و: ل األول

أو ، وفرض البغوي املسألة فيما إذا أقّر العتق لسّيده  (4)امللك مل تثبت له إال يف احلال
ملكه  السّيد قد يكون له يف ذمة عبده دين على القول أبنْ  ، وليس بواضح فإنَّ (5)لغريه

وقد يكون لغريه يف ذمته إذا صححنا شراء العبد  ،ال يسقط ما عليه ملشرتيه من الدين
 عّلقنا أرش اجلناية هبا .أو بثمن يف ذمته 

إن ثبت لغري املقّر له حق انتزعها من يد املقّر مبا و  ،: يصح اإلقرار ابلعني الثاين
يه فأنكر ونكل عن اليمني يستقل بفعله ويبطل بذلك حق االنتزاع كما إذا اّدعى عل

اليد لغريه يقبل  وفأقّر هبا ذ أحداً أو  أقام شاهداً أو فأقّر هبا قبل حلف املدعي لغريه 

                                                                                                                                                            
= 

منتجب الدين الفقيه الشافعي الواعظ، له تصانيف منها شرح مشكالت الوجيز والوسيط للغزايل 
 طبقات الشافعية لإلسنويو ( 1/20٩) ه. انظر: وفيات األعيان600تتمة التتمة للمتويل ، ت و 
(2/83).  

 .(6/188) حبر املذهبو ( 387)ص/ انظر: التلخيص (1)

 .يف )ز(: اجلهة (2)

 (6/188) حبر املذهب ذكره الروايين. انظر: (3)

 .(4/361) روضة الطالبنيو ( 11/108) الشرح الكبريانظر:  (4)

 .(4/25٩) انظر: التهذيب (5)
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ففي تغرمي  ،اليمني املكملة حلجتهأو للمقّر له مث إن حلف املدعي ميني الرد  (1)م[و]يسلّ 
املقر القيمة قوال الغرم ابحليلولة ويدعي املدعي على املقّر له ابلعني فإن اسرتدها منه رّد 

 القيمة اليت أخذها من املقّر .
فلم تقبل شهادته بسبب من  ،شهد هباأو : أقّر حبرية عبد يف يد غريه  الثالث

 اشرتاه صحّ  ومل ميكنه إثباته مل حيكم حبريته االن فإنْ  (2)ةً اّدعى بذلك حسبأو األسباب 
إن اعتقد املشرتي حريته و ، (3)البائع وقه الشرع وهالشراء تنزيال للعقد على قول من صدّ 

من مشرت يصح الشراء  مسلماً  اشرتى املسلم أسرياً  و: كما ل املاورديقال: استنقاذا له ، 
 أنَّهشهد بطالق امرأة مث خالع الزوج عليها فو كما لو  ،ال متليكاً  استنقاذاً  إن كان حراً و 

 .(4)ة امرأة من الرضاع ليس له نكاحهاأقّر إبخوّ  ويصح ويلزمه العوض خبالف ما ل
 حالتان: (5)مث ]لإلقرار[ 
ظلما فإذا اشرتاه ففي حقيقة هذا  هويسرتق (6): أن يقول: أنك اعتقتهأحدمها 
فداء من  أنَّه: اثنيهاوع من البائع وشراء من املشرتي بيْ  أنَّه: أحدرا ؛جهأو ثالثة العقد 

قال: ،و  (7)بيع من البائع فداء من املشرتي أنَّه: أصرهااجلانبني، واستشكله الرافعي و
فداء؟ أو شراء من املشرتي و بيع من البائع قطعا وهل ه أنَّهاإلمام: الذي عليه االعتماد 

                                                           

  .يف )ط(: سلم (1)

  (.1/134احلسب: ما يُعد من املآثر. انظر: املصباح املنري ) (2)

 .(4/362) روضة الطالبنيو ( 11/10٩) الشرح الكبريانظر:  (3)

ٍد. انظر:  نَّهألِّ (4) حُّ لَِّقاصِّ َيٍة َواَل َغَرٌض َيصِّ َقاٌذ مِّْن َمْعصِّ  احلاويلَْيَس فِّيهِّ اْستِّنـْ
  .(7/50الكبري)

   .يف )ط(: له (5)

 ./أ(202) (6)

 .(4/362) روضة الطالبنيو ( 11/10٩) الشرح الكبريانظر:  (7)
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فعلى  (3)ثبوت خيار التشهي والعيب (2)هما، وينبين علي(1)فيه وجهان: أصحهما: الثاين
كان البيع بثمن معنّي فرده و ، ول (4)والثالث للبائع خيار اجمللس وله اشرتاط اخليار األول

ابع عبدا فأعتقه املشرتي مث رّد الثمن و البائع بعيب كان له اسرتداد العبد خبالف ما ل
 . (5)ال يسرتد بل يعدل إىل القيمة، وعلى الثاين ال خيار له أنَّهبعيب ف
إن نقل اإلمام االتفاق على و  ،خاصة األولا املشرتي فيثبت له اخليار على أمّ و  

 . (6)ال خيار مطلقاً  أنَّه
، وخرّج (7)خاصة األولأيخذ األرش على و ظهر ابلعبد عيب فال رّد له مطلقاً و ول 

منه  والثالث على وجهني تفريعاً  األولالقاضي وتبعه اإلمام ثبوت اخليار للبائع على 
؛ ألن خيار اجمللس ال يكاد يثبت ألحدمها دون  (8)اخليار ال يثبت للمشرتي على أنّ 

 . (٩)اإلمام : وال يبعد أن يثبت له خيار الشرطقال: ،  خراآل
للبائع مل حيكم به إال بعد أو يثبت اخليار هلما  :قلنا إنْ  ،ومىت حيكم ابمللك 

فداء فال رّد وال  أنَّه :فإن قلنا ،اطلع املشرتي على عيب وإيفاء الثمن ، ولو انقضائه 

                                                           

 .(7/80) انظر: هناية املطلب صححه اإلمام. (1)

  .يف )ز(: عليها (2)
هو أن جيد ابملبيع عيباً ينقص الثمَن فله اخلياُر، إن شاء خيتار املبيع خيار التشهي و العيب:  (3)

  (. ٩0انظر: التعريفات )ص/ يرده إىل البائع. أو بكل الثمن 

  .(45/166) انظر: املطلب العايل (4)

  .(45/170) انظر: املطلب العايل (5)

 .(7/80) انظر: هناية املطلب ذكره اإلمام. (6)

  .(45/16٩) انظر: املطلب العايل (7)

  .(7/80) انظر: هناية املطلب (8)

 .املصدر السابق (٩)
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فأعتقه مث  اشرتى عبداً و كما ل  ،شراء من جهته فله األرش دون الردّ  أنَّه :إن قلناو  ،أرش
 .(1)اطلع على عيبه

ال يعتق حىت يوفيه  أنَّهيقتضي كالم املتويل  ؛إيفاء الثمنانقضى اخليار قبل  وول 
فكالم  ،ال خيار لواحد منهما :حبس العبد حىت يقبض الثمن ، وإن قلنا :لهقال:  أنَّهف

 .(2)بعضهم يقتضي حصول العتق بتمام العقد
وجد البائع ابلثمن املعنّي عّيبا كان له رّده واسرتجاع العبد بعد أن اكتسب  وول 

  فإنْ  مات العبد بعد أن اكتسب ماالً  فإنْ  ،إذا حكمنا ابلعتق فالوالء موقوفو  ،ماالً 
ق البائع املشرتي على حريته كان الوالء له صدّ  ال فإنْ أو كان له وارث بسبب فاملال له 

إن أصّر على إنكاره فظاهر النص أن املال موقوف إىل أن و  ،أخذ ماله ورّد الثمنو 
أيخذ من تركته  للمشرتي أنْ  قال: ، واعرتض املزين و  (3)كالوالءة  تقوم بينّ أو يتصادقا 

، (5)ظافرأو ا مال عبده إمّ  نَّهموقوف ؛ أل وفضل شيء فه فإنْ  ،الثمن (4)مقدار
واختلفوا فمنهم من قرر النص واألكثرون وافقوا املزين وقالوا نص الشافعي عليه يف 

                                                           

  .(45/16٩) انظر: املطلب العايل ذكره ابن الرفعه. (1)

  .(170 -45/16٩) انظر: املطلب العايل (2)

 .(4/363) روضة الطالبنيو ( 11/110) الشرح الكبريانظر:  (3)

 ./ب(203) (4)

إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن و أبو املزين هو  .(113)ص/ انظر: خمتصر املزين (5)
الشافعي ، كان عاملا زاهدا صنف كتبًا كثرية يف مذهب بن إسحاق املزين صاحب اإلمام و عمر 

اإلمام الشافعي، منها اجلامع الصغري وخمتصر املختصر واملنثور واملسائل املعتربة والرتغيب يف العلم 
طبقات و ( 218 -1/217) ه. انظر: وفيات األعيان264وكتاب الواثئق وغري ذلك، ت 

   .(2/٩3) الشافعية الكربى



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

112 
 

فداء إن قلنا فداء أو شراء  أنَّهميكن بناء اخلالف على البغوي : قال: ،  (1)آخرموضع 
 .(2)إن قلنا شراء أيخذهو متطوع ابلثمن  نَّهال أيخذ ؛ أل

فإذا اشرتاه  ،أعتقه فالن مث اشرتيتهأو األصل  حرّ  و: أن يقول ه احلالة الثانية
إذا و  ،، وال خيار له وال أرش إذا وجد به عيباً  (3)فداء من جهته قطعا قاله البغوي وفه

 فماله لبيت املال وليس للمشرتي أنْ  (4)مات وقد اكتسب ماال وليس له وارث بنسب
مات يف يد البائع قبل أن يقبضه املشرتي مل يكن للبائع مطالبة  وول ،أيخذ منه شيئاً 

لقبض جيب الثمن ؛ املشرتي ابلثمن خبالف ما إذا اشرتى من يعتق عليه فمات قبل ا
 . (5)عتق على املشرتي ابتفاقهما فكان عتقه قبضا نَّهأل

أقّر بذلك أو فلم يقبل  وشهد أّن العبد الذي يف يد زيد غصبه من عمر و : ل الرابع
أقّر حبريته مث اشرتاه ويلزمه دفعه إىل و يصح كما ل أنَّهأصحهما:  ؛فوجهان ،مث اشرتاه منه
 . (6)املغصوبِّ منه

مطالبته  خرلآلو استأجر العبد الذي أقّر حبريته مل حيل له االنتفاع به  و: ل اخلامس
أقّر حبرية جارية غريه مث نكحها مل حيل له وطئها وللزوج مطالبته ابلصداق  و ابألجرة ول

وينبغي أن يتقيد ذلك ابحلالة الثانية يف الفرع الثالث ،  ،(7)كذا أطلقه البغوي والرافعي
أعتقها فينبغي أن حيل بال خالف إذا مل يكن هلا ويل بسبب ؛ ألن  أنَّهقال: أما إذا 

                                                           

 .(4/363) روضة الطالبنيو ( 11/111) رح الكبريالشانظر:  (1)

 .(4/263) التهذيب انظر: (2)

 .املصدر السابق (3)

 .يف )ز(: بسبب (4)

 .(4/364) روضة الطالبنيو ( 11/111) الشرح الكبريانظر:  (5)

 .(4/364) روضة الطالبنيو ( 11/112) الشرح الكبريانظر:  (6)

 والشرح الكبري( 4/264) انظر: التهذيبالنووي أيضا. و  الرافعي وقد ذكره (7)
 .(4/364) روضة الطالبنيو ( 11/112)
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َطوَل حرة  إن كان واجداً و : حيل له نكاحها املاورديقال: وقد  ،ويل أو املزوِّج إما مالك 
، لكنه مل يقيده مبا إذا قبل نكاحها من مدعي رقها ولعله مراده (1)غري خائف من العنت

 على ما إذا كان هلا ويل بسبب . األولوحيمل 
اشرتى بعض من أقّر  وول ،الد األمة املقّر حبريتها ُحكٌمهاأو : حكم  السادس

شهد اثنان بعتق العبد مث اشرتايه و القاضي : ولقال: ،  (2)حبريته مل يسر العتق عليه قطعا
 . (3)شهد واحدو قبل احلكم بشهادهتما فاحلكم كما تقدم فيما ل

سّلم و العبد: أان ملك عمر قال: ملك زيد، ف أنَّهأقّر بعبده يف يده  و: ل السابع
؛ ملا فيه من إبطال  (4)تسّلمه والتصرف فيه وأعتقه مل يكن لعمر  وفل ولزيد دون عمر 

 .(5)الوالء على املعتق ، وهل له أن أيخذ اكتسابه ؟ فيه وجهان
قال: : حيتمل أن ي ريالصيمقال: فالقول قوله مع ميينه، و  العبد أان حرّ قال: لو و 

 .(6)ال ميني عليه
أنت أعتقت  :خركل منهما لآلقال:  ف ،: رجالن يف يد كل منهما عبد الثامن

بيع،  أنَّهإن قلنا: و مفاداة صح،  أنَّهعبدك فأنكر مث تبادالمها، فإن قلنا يف الفرع الثالث: 
                                                           

 .(٩/233) احلاوي انظر: (1)

  .(45/171) انظر: املطلب العايل (2)

  .(45/170) انظر: املطلب العايل (3)

 ./أ(203) (4)

( 11/112) الشرح الكبرياألقرب املنع ؛إلن اإلكساب فرع الرق ومل يثبت . انظر:  (5)
  .(4/364) روضة الطالبنيو 

عبدالواحد بن احلسني بن و الصيمري هو  .(6/132) حبر املذهب ذكره الروايين. انظر: (6)
القاسم الصيمري ، أحد أئمة املذهب ، له تصانيف منها اإليضاح يف املذهب و حممد القاضي أب

 الشافعينيطبقات و ( 3/33٩) ه. انظر: طبقات الشافعية الكربى386الكفاية ، ت و 
(1/351).   
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، (1)ال حمالةعاصم العبادي : ال يصح ؛ العتقادمها ضد رد العقد على حر  وأبقال: 
 .  (2)صحيح ؛ ألننا صححنا الشراء لتضمنه املفاداة أنَّهوعن أيب سهل: 

 : صيغة اإلقرار  الركن الرابع
]يصح اإلقرار جبميع اللغات إذا عرف املقر معناه سواء كان من أهل تلك اللغة 

                         (3)أم ال والكالم يف صيغ اإلقرار[
 :  وفيه صاور

إقرار ابلدين امللتزم يف  وفه ،يف ذميت له كذاأو لفالن علّي كذا قال: : إذا  األوىل
ؤاخذ به حىت يسأل عن سبب ال يُ  أنَّه، وفيه وجه: (4)الذمة ويؤاخذ به على املذهب

، وفيه وجه: أن قوله علّي صاحل للعني رمبا ظن ما ليس مبوجب موجباً  نَّهاللزوم ؛ أل
 .(5)أيضاً 

فله أن  ،إقرار ابلعني وفه ،معي  كذا أو يف يدي  أو عندي لفالن  قال:  وول 
 وال يقبل منه دعوى اإلجارة والرهن. (2)واإلجارة (1)والرهن (7)والعارية (6)يفسره ابلوديعة

                                                           

  .(45/170) انظر: املطلب العايل ذكره ابن الرفعه. (1)

حممد و سهل هو أبو  .(45/171) ابن الرفعه: ويف هذا الكالم نظر. املطلب العايلقال:  (2)
 ه. انظر: وفيات األعيان36٩بن سليمان بن حممد الصعلوكي ، أحد أصحاب الوجوه، ت 

  .(3/167) الكربىطبقات الشافية و ( 4/204)

 .زايدة من )ز( (3)

  .(4/365) روضة الطالبنيو ( 11/112) الشرح الكبريانظر:  (4)

  .(7/61) الكبري احلاويانظر:  (5)

هو إحالة املالك حمافظة مالِّهِّ آلخر ويسمى املستحفظ: مودِّعاً الوديعة: من اإليداع ،  (6)
  (.40انظر: التعريفات )ص/ ومستودِّعاً بكسر الدال.بكسر الدال، والذي يقبل الوديعة: وديعاً 

  (.146. انظر: التعريفات )ص/هي بتشديد الياء متليك منفعة بال بدلالعارية:  (7)
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وجه  ،عندي :، ويف قوله (3)صدق بيمينه تلفاً أو  فسر ابلوديعة مث اّدعى رداً و ول 
 ليس إبقرار. أنَّهبعيد 

الرافعي : يشبه قال: ، و  (4)إقرار ابلدين أنَّهله قبلي  كذا ففي التهذيب قال: لو و  
 .  (5)صاحل للدين والعني مجيعا انتهىو أن يقول ه

 . (6)املاورديرده أو وهذا ما 
أمكن و فإن اّدعى بعد تلفها  ،له علّي ألف درهم وديعة كان وديعةقال: لو و  

هذا الذي أقررت لك به كان  قال: وأحضر األلف و مل يقل وديعة  وول ،(7)صدق بيمينه
الذي أقررت به دين يل يف ذمتك  قال: وإن  ،قه سلم إليه وبرئفإن صدّ  ،عندي وديعة

، وفيه قول أن (8)الروايين : صدق املقّر بيمينه على املشهورقال: غري هذا الوديعة، 
 . (٩)ألولوقطع اب املصدق املقّر له ومل ينتبه البندنيجي

                                                                                                                                                            
= 

ْينالرهن:  (1)   (.113. انظر: التعريفات )ص/حبس الشيء حبقٍّ ميكن أخذه منه، كالدَّ

  (.10انظر: التعريفات )ص/ .عبارة عن العقد على املنافع بعوض هو مالٌ اإلجارة:  (2)

  .(4/365) انظر: روضة الطالبني (3)

 .(4/251) انظر: التهذيب (4)

 .(11/113) الشرح الكبري (5)

  .(7/16) الكبري احلاويانظر:  (6)

  .(6/125) انظر: حبر املذهب (7)

 .(6/126) حبر املذهب نظر:ا

علي ، من أصحاب و البندنيجي ، أباحلسن بن عبيدهللا و البندنيجي هو  .املصدر السابق (٩)
( 1/388) ه. انظر: طبقات الشافعيني425الذخرية ،تو الوجوه، له التعليقة املسماه ابجلامع 

   .(1/٩6) طبقات الشافعية لإلسنويو 
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علم به مل أكان وديعة وقد كان تلف ومل   قال: مث  ،له علّي ألف درهم قال:  وول 
األلف  قال: و  ،وجاءه أبلف (2)له علّي ألف درهم]يف ذميت[ قال:  و. ول (1)يقبل قوله

 . (3)الذي أقررت به كان وديعة وتلف وهذا بدله قبل
 أنَّهأصحهما:  ؛فوجهان ،وديعة لك واأللف الذي أقررت به هذا وه قال:  وول 

 (5)علّي مث فسره ابلوديعةقال: يقبل ؛ ألن املودع ال يثبت يف الذمة خبالف ما إذا  (4)ال
أو فهنا  ال يقبل مثّ  :فإن قلنا ،(6)بعضهم مها مبنيان على القولني يف املسألة قبلهاقال: و 

 . (8)فوجهان واستبعد (7)فهنا[ يقبل]مثّ  :إن قلناو ىل 
مضاربة دينا كان دينا وال يقبل تفسريه أو له عندي ألف وديعة قال: لو و  

 . (٩)ابألمانة، والوديعة واملضاربة قد يصريان دينان ابلتعدي
 .(1)مل يقبل أنَّهشرط على ضم أنَّهأردت قال: لو و 

                                                           

مل يكن واجبًا عليه ألن الوديعة إذا تلفت من  أنَّهأقر بوجوبه على نفسه مث ادعى  نَّهأل(1)
 كفاية النبيه  و( 6/126) ا فلم يقبل منه. انظر: حبر املذهبأهنَّ يه ضمغري تعد منه ال يكون عل

(1٩/423). 

 .زايدة من )ز( (2)

 .(1٩/424) كفاية النبيهو ( 6/126) انظر: حبر املذهب (3)

 ./ب(204) (4)

 .(1٩/423) كفاية النبيهو ( 6/126) انظر: حبر املذهب (5)

  .111ص (6)

 .زايدة من )ز( (7)

 .(1٩/423) كفاية النبيهو ( 6/126) انظر: حبر املذهب (8)

 .(1٩/424) كفاية النبيهو ( 6/126) انظر: حبر املذهب (٩)
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كان وديعة غري   ،له علّي كذا وديعة دفعه إيّل بشرط الضمان قال:  وول 
 . (3)ال عليّ أو يضمن لقوله  أنَّه،وفيه وجه:  (2)مضمونة
 وكما ل وأصحابنا املتقدمون: هقال: الروايين: قال: ، أخذت منه ألفاً  قال:  وول 
حنيفة : ال يقبل ؛ ألن األخذ و أبقال: ، و  (4)فسره ابلوديعة قبلو دفعه إيّل مث ل قال: 

 .  (6)القّفال : وحيتمل أن يكون هذا مذهبناقال: ،  (5)ظاهر يف الغصب
خذ  أو زنه  أو يف اجلواب: زن قال: يل عليك ألف ،ف :لغريهقال:  و: ل الثانية

 . (7)انقد مل يكن إقرار أو أزن  أو استوف  أو خذه  أو 
  
 .(8)تنقد إقرارأو الزبريي : قوله زنه وخذه إقرار وفيه وجه أن قوله أتزن قال: و 

                                                                                                                                                            
= 

حيتمل أن يكون قد  نَّهألاألول: ال يقبل؛ ألن الوديعة ال تثبت ابلذمة، و الثاين: يقبل؛ (1)
 .نين السابقياملصدر  . انظر:يف ذمته أنَّهتعدى فيه فثبت ضم

 .(1٩/424) كفاية النبيهو ( 6/127) حبر املذهبانظر:  (2)

 .(1٩/423) كفاية النبيهو ( 7/45) الكبري احلاويانظر:   (3)

  .(6/188) انظر: حبر املذهب (4)

 انظر: وفيات األعيان(. 373)ص/ جممع الضماانتو ( 5/608) انظر: الدر املختار (5)
  .(125)ص/ التاج املكللو ( 1/26) اجلواهر املضيةو ( 5/405)

 .(6/188) انظر: حبر املذهب ذكره الروايين. (6)

 .(4/365) روضة الطالبنيو ( 11/112) الشرح الكبريانظر:  (7)

( 20/307اجملموع )و ( 11/113) والشرح الكبري( 1٩/362) انظر: كفاية النبيه (8)
عاصم بن املنذر  الزبري بن أمحد بن سليمان بن عبدهللا بنو الزبريي هو  .(4/365وروضة الطالبني)

عبدهللا ، من أصحاب الوجوه ، وله تصانيف منها الكايف و بن الزبري بن العوام األسدي، أب
= 
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صحاح  وه أو اختم عليه أو اجعله يف كيسك أو  (1)شّده يف مهيانك قال: لو و  
: وال جييء اخلالف يف  املاورديقال: ،  (2)كقوله زنه وخذه ففيه خالف الزبريي وفه

إقرار  أنَّه :مغربية وجهاً أو  صحاحاً قال: ، وحكى املتويل فيما إذا (3)صحاحأو قوله خذ 
. 

 ووكذا ل ،صدقت كان إقرار أو نعم  أو أجل  أو يف اجلواب بلى  قال:  وول 
أان مقّر قال:  وخيتلف فيه ، وكذا ل (4)الرافعي : ولعل العرفقال: أي لعمري ،  قال: 

اقتصر على قوله أان  وإقرار ، ول ولست منكرا له فهأو مبا تدعيه أو مبا اّدعيت أو به 
يدل  والرافعي يف تعليله ؛ وهقال: أان أقّر مل يكن إقرار ، قال: أو  لست منكراً  أو مقّر 

أان مقّر لك به وإال  قال: و  ،قوله أان مقّر به إقرار فيما إذا خاطبه كم أبنّ على أّن احل
 . (5)فيجوز أن يريد اإلقرار به لغريه

ونسبه اهلروي إىل القاضي  املاورديإقرار صححه  أنَّهوجه:  ،أان مقر :ويف قوله
 .(6)الطربي

                                                                                                                                                            
= 

( 3/2٩6ه. انظر: طبقات الشافعية الكربى)317النية وسرت العورة وغريها ، ت و واملسكت 
 .(1/202) وطبقات الشافعيني

( 2/641) : املصباح املنرياهلميان: كيس جيعل فيه النفقه ويشد يف الوسط ، انظر (1)
 . .(2/٩٩6) املعجم الوسيطو 

 .(4/365) روضة الطالبنيو ( 11/113) الشرح الكبريانظر:  (2)

 .(7/72) الكبري احلاويانظر:  (3)

. انظر: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع ابلقبولالعرف:  (4)
  (.14٩التعريفات )ص/

  .(366-4/365) روضة الطالبنيو ( 11/113) الشرح الكبريووافقه النووي. انظر:  (5)

 النبيه ( وكفاية302-301)ص/ واإلشراف (7/71) الكبري انظر: احلاوي (6)
(1٩/362). 
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 .(1)ليس إبقرار أنَّهأان أقّر به، فأصح الوجهني: قال:  وول 
 أو يف هذه الدعوى  قال:  و، فل مل يكن مقراً  ال أنكر أن يكون حمقاً  قال:  وول 

 . (3)مايدعيه أو دعواه  (2)ال أنكر قال:  ووكذا ل ،به فيما يدعيه كان مقرّاً 
وتعرض اليمني على  يف جواب الدعوى ال أقّر وال أنكر جعل انكالً  قال:  وول

 .(5()4)[أىب جعل ]انكالً  املدعي فإنْ 
القضاء، وفيه أو ة ابإلبراء إقرار وعليه البينّ  وقضيته فه أو أبرأتين  عنه  قال:  وول

 .(6)ليس إبقرار ،أبرأتين :وجه: أن قوله
، وذكر الرافعي (7)استوفيت مين مل يكن إقرار أو ك أبرأتين أقررت أبنّ  قال: و  ول 

إن كان صرحيا يف التصديق فقد ينضم إليه قرائن تصرفه إىل و اللفظ  قال: مباحثه ف
حتريك الرأس الدال على التعجب واإلنكار و اإلبراء و التكذيب منها األداء  أو االستهزاء 

ا إذا صدقت وما يف معناه إقرار على غري هذه احلالة فإمّ  إنْ  :فيشبه أن حيمل قوهلم
لو القرينة كما و يه خالف لتعارض اللفظ فقال: ي أو فال جيعل إقرار  ،اجتمعت القرائن

                                                           

ال اندرا فضال عن الذهاب إالثاين  : وال حيكىخرالرافعي عن القول اآلقال: حيث  (1)
 ( 3/366روضة الطالبني)و ( 11/113)شرح الكبريالإليه، ووافقه النووي. انظر: 

 /أ(204) (2)

 (4/366روضة الطالبني)و ( 11/114)الشرح الكبريانظر:  (3)

 بياض يف )ط( ويف )ز(: انكال (4)

 ( 3/366انظر: روضة الطالبني) (5)

 (  4/366روضة الطالبني)و ( 11/114)الشرح الكبريانظر:  (6)

  .املصدران السابقان (7)
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قال: لف، يف اجلواب على سبيل االستهزاء لك علي أ قال: ف ،يل عليك ألفقال: 
 انتهى. (1)املتويل : حكي فيه وجهني

 .(2)أصل املسألة ما إذا أقّر بشيء مث وصل به ما يرفعهو املتويل: قال:  
من  أو اليد: اشرتيتها منك  وذقال: عاها مدع فكان يف يده عني فادّ  وول 

 . (3)وكيلك كان إقرار هبا والقول قوله مع ميينه يف نفي البيع والتوكيل
نعم،  قال:  وول ،بلى كان إقرار به قال: أليس يل عليك ألف ف قال:  و: لالثالثة 

ليس إبقرار،  أنَّهرده القاضيان احلسني والطربي والبغوي أو ما و فوجهان أحدمها: وه
 .(4)إقرار أنَّهعند مجاعة منهم الرافعي  أصحهما:و 

 . (5)إقرار وبلى فه أو نعم  قال: هل يل عليك ألف فقال:  وول 
 أو أي  أو صدق  أو أجل  أو بلى  أو نعم  قال: اّدعى عليه أبلف، ف ووكذا ل

 .(7()6)لعمري
 أو أظن  قال:  ووكذا ل ،مل يكن مقرّاً  (1)توسل أو عسى  أو لعل قال:  وول 

 . (2)أتوهم أو أحسب  أو أقدر 
                                                           

  .(4/367) روضة الطالبنيو ( 11/114) الشرح الكبريووافقه النووي. انظر:  (1)

  .حبثت عنه فلم أقف عليه (2)

  .(4/367) روضة الطالبنيو ( 11/115) الشرح الكبريانظر:  (3)

والشرح ( 4/258 التهذيب)و ( 403)ص/ التعليقةو ( 305)ص/ انظر: اإلشراف (4)
 .(4/367) روضة الطالبنيو ( 11/115) الكبري

 .(4/367) روضة الطالبنيو ( 11/115) الشرح الكبريانظر:  (5)

لعمري ، أي: وحيايت، وذلك أن العمر عند العرب احلياة والبقاء، وفيه ثالث لغات:  (6)
 .(13/123) ُعُمر، ُعْمر، َعْمر. انظر: اتج العروس

  .(1٩/365) كفاية النبيهو (7/71) الكبري احلاويانظر:  (7)



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

121 
 

نعم، ففي كونه إقرار ابلعبد وجهان:  قال: أعطين عبدي هذا ف قال: لو و 
والرافعي ونسبه اهلروي إىل القاضي أيب الطيب  املاورديرده الغزايل و أو ما و أحدمها: وه

 . (3)املذهب عن اهلروي ال واثنيهما: وهو نعم ،
إقرار له و نعم فه قال: أعتق عبدي هذا فأو اشرتي مين عبدي هذا  قال: لو و 
قال: وميكن أن جييء فيه خالف مما ذكرانه يف الصلح فيما إذا الرافعي: قال: ابلعبد، 

قال: لو و ى: أو البغوي يف الفتقال: ، (4)إقرار به للمخاطب ؟و بعين هذا العبد هل ه
إقرار لزيد هذا العبد يكون زيد من  (5)لفضويل بعين نصفأو ملن ظنه وكيل زيد 

 .(6)بنصفه
قال: غريه، و ميلك بيعه ل نَّهاشرت هذا العبد مل يكن إقرار به ال له ؛ أل قال: و  ول 

 .(8)له الرافعيأو و  (7)إقرار وهالغزايل يف الوجيز : 
 . (٩)ال أفعل مل يكن إقرار قال: اشرت عبدي هذا ف قال:  وول 

                                                                                                                                                            
= 

. انظر: التوقيف على مهمات التعاريف وهي ما يتوصل إىل التحصيلالتوسل: من الوسيلة،  (1)
  (.337)ص/

 .(1٩/365) انظر: كفاية النبيه (2)

والشرح ( 3/32٩) الوسيطو ( 3/475) املهذبو ( 7/71) الكبري احلاويانظر:  (3)
 . (52٩)ص/ التعليقةو ( 305)ص/ اإلشرافو ( 4/367) روضة الطالبنيو ( 11/115) الكبري

   .(11/115) الشرح الكبري (4)

 ./ب(205) (5)

   .(205)ص/ البغوي فتاوى انظر: (6)

  .(1/36٩) انظر: الوجيز (7)

   .(11/115) الشرح الكبريانظر:  (8)

  .(6/155) حبر املذهبو ( 7/71) الكبري احلاويانظر:  (٩)
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 ،نعم قال: له احلاكم حني اّدعى عليه أبلف ما تقول ف قال:  والروايين: ولقال: 
 قال:  ووكذا ل ،على ما يدعيه (1)يكون إقرارا ؛ ألن تقديره نعم له يدل :بعضهمقال: 

وحيتمل أن ال يكون إقرار إال أن يقول له احلاكم ما تقول فيما  ،وفيه نظر قال:  ،بلى
 .  (2)يكون إقرارا ،نعم قال: فإذا  ،يدعيه عليك

 :  فروع منثاورة
 . (3)إقرارو أشهد فهأو فيما اعلم أو لفالن علّي كذا يف علمي  قال:  ول

 ،كانت هذه الدار له يف السنة املاضية أو عندي كذا أو كان له علّي   قال:  وول
وجهان: أحدمها وجزم به القاضي: نعم، واثنيهما: ال، ومال  ،يف احلال ففي كونه مقرّاً 

 .(4)إليه النووي ونقل عن اجلرجاين تصحيحه
جته منها ، هل خر أمث  هذه الدار أسكنت فيها فالانً قال: ويقرب منه ما إذا  

كان ملكه ابألمس   نَّهيكون مقرّا لفالن ابليد ؟، وجهان أصلهما ما إذا شهدت بينة أب
فيه قوالن أصلهما أّن  ،(5)ابألمس هل حيكم هبا إلثبات امللك يف احلاليف يده أو 

  (6)دليل شرعي أم ال؟و استصحاب احلال ه
                                                           

  .سقط من )ز( (1)

  .(6/154) انظر: حبر املذهب (2)

  .(4/367) روضة الطالبنيو ( 11/115) الشرح الكبريانظر:  (3)

    .(4/367) روضة الطالبنيو ( 11/116) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (4)

 الشرح الكبريادعى زواهلا. انظر: و اعرتف بثبوهتا  نَّها إقرار ابليد؛ ألأهنَّ واألصح  (5)
  .(4/368) روضة الطالبنيو ( 11/116)

أن ما ثبت يف الزمن املاضي فاألصل بقاؤه يف املستقبل، وله و االستصحاب معناه ه (6)
 أنواع:

الشرع على ثبوته ودوامه ، كاملِّلك عند جراين القول املقتضي أو ـ استصحاب دل العقل 1
 حجة عند اجلمهور.و له ، وه

= 
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مل  إقرار له ابمللك ودعوى انتقاهلا منه إليه فإنْ  وملكتك هذا من زيد فه قال: لو و 
 أو وصل إيّل على يده  أو ملكها على يد زيد  قال: لو قه زيد ردت عليه ، و يصدّ 

 .(1)أقبضته على يديه مل يكن إقرارا هبا
يف قال: لو إقرار ، و و : نعم فهقال: أقبض األلف الذي يل عليك ف قال: لو و  

أمهلين  أو  أجلين يوماً  أو ابعث من أيخذه  أو أعطي غدا  أو اجلواب أقعد حىت أتخذ 
خذ اليوم آال  أو أفتح ابب الصندوق  أو حىت يرجع غالمي  أو حىت أصرف الدراهم 

فكل ذلك إقرار عند  ،أكثر ما يتقاضي وهللا ال قضيتك أو ال أقدم التقاضي  أو 
قال: ،  (3)عندانحمتمل و وهالبغوي : قال: حاب فيها مضطربون، ، واألص (2)احلنفية

اقض األلف  :لكن تردد بعضهم يف قوله ،وامليل إىل موافقته يف أكثر الصورالرافعي : 
 أو نعم  قال: اسرج دابة فالن هذه ف قال: لو وكذا  ،نعم]أيضاً : قال: الذي يل عليك ف

قال: مىت تقضي حاجيت ف قال:  أو (4): نعم[قال: ف أخربين زيد أبن يل عليك ألفاً قال: 
 .  (5)انتهى .: غداً 

                                                                                                                                                            
= 

كرباءة الذمة من   ـ استصحاب العدم األصلي املعلوم بدليل العقل يف األحكام الشرعية،2
 حجة عند اجلمهور.و التكاليف حىت يدل عليه الشرع ، وه

ـ استصحاب احلكم الثابت ابإلمجاع يف حمل اخلالف ، كحكم صالة املتيمم إذا رأى املاء 3
( 21 -8/18) ليس حبجة. انظر: البحر احمليط أنَّهخمتلف فيه واألقرب: و هو يف أثناء صالته، 

  .(1/443) روضة الناظرو 

  .(4/368) روضة الطالبنيو ( 11/116) والشرح الكبري( 4/257) انظر: التهذيب (1)

  .(8/113 ) حاشية ابن عابدينو ( 2/140) انظر: االختيار لتعليل املختار (2)

  .(4/258) التهذيب انظر: (3)

  .زايدة من )ز( (4)

  .(11/116) الشرح الكبري انظر: (5)
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 (2)ليس نَّهأب :، وجزم صاحب العدة (1)إقرار نَّهأب غداً  :يف قوله املاورديوجزم 
القاضي أيب الطيب يف قوله: نعم وال قضيتك، ويف نعم يف قوله: اسرج ، وخالف (3)إبقرار

 . (4)دابيت هذه
أو  ؛ففي كونه إقرار ،معسر لفالن علّي ألف درهم إن رزقين هللا ماالً  قال: لو و 

 إن فسر ابلتعليق لغا فإنْ و  ،فسر ابلتأجيل صح فإنْ  ،يراجع أنَّهاألصح  وجه : اثلثها وه
 . (5)إقرار أنَّهيف العدة: األصح قال: تعذرت مراجعته، 

عندي مصدق مرضي و ه أو عدل  أو صادق  وه قال: ف ،شهد عليه شاهد وول
إن  أو الزمته نفسي  أو قبلت ذلك  أو إن شهد علّي رضيت بذلك أو إن شهد علّي 

البغوي :  قال: فيما شهد به، قال: ، فإن (6)مل أخالفه مل يكن مقرّاأو شهدا علّي صدقته 
 . (8)النووي : ويف لزومه بقول عدل نظرقال: ،  (7)إقراراكان 

فالن وفالن فهما صادقان فشهدا مل  أو إن شهد علّي شاهدان  قال: لو و  قال: 
ورثت املال ، وعن ابن القاص  أو إن شهد علّي فالن صدقته  قال: لو كما   ،يكن إقرار

                                                           

  .(7/71) الكبري احلاويانظر:  (1)

  ./أ(205) (2)

  .(45/186) انظر: املطلب العايل ذكره ابن الرفعه. (3)

   .(308)ص/ انظر: اإلشراف ذكره اهلروي. (4)

  .(4/368) روضة الطالبنيو ( 11/116) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (5)

  .(4/36٩) روضة الطالبنيو ( 11/116) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .(4/25٩) انظر: التهذيب (7)

  .(4/36٩) انظر: روضة الطالبني (8)
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فيه قوالن: أصحهما:  ؛احللية يفقال: ره القاضي الطربي و واختا ،إقرار شهد أم ال أنَّه
 .(1)إن مل يشهدو إقرار  أنَّه

لك علّي ألف إن  أو علّي  وإن شهد لك شاهدان أبلف فهو املتويل : قال: و 
 .(2)شهد به شاهدان فليس إبقرار

 . (4)خمرج من دعواك مل يكن إقرار (3)يل قال: ف ،يل عليك ألف قال: لو و 
يف البيان: ال يكون مقرا لواحد قال: لزيد علّي أكثر من مالك، ف قال: لو و 
 . (5)منهما

لزيد علي أكثر من ألف درهم ال يكون مقرا ابأللف على الصحيح  قال: لو و 
(6). 

 لك علي أكثر مما ادعيت. قال: لو وكذا  
ما غصبت من أحد قبلك وال بعدك مل  قال: له قائل: غصبت ثويب فقال: لو و  

 .(7)يكن إقرار

                                                           

  .(4/36٩) روضة الطالبنيو ( 11/116) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (1)

  .(13/42٩) انظر: البيان ذكره العمراين. (2)

  .سقط من )ز( (3)

  .(4/36٩) انظر: روضة الطالبني (4)

 .(13/426) انظر: البيان (5)

 روضة الطالبنيو ( 11/116) الشرح الكبريانظر:  صححه الرافعي والنووي. (6)
(4/368).  

  .املصدران السابقان (7)
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كم متَُّن أو  وهللا ال أقرضت منك غريه قال: يل عليك ألف أقرضتكه ف قال: لو و  
أو ليتين ما فعلت أو تبت قال: لو الروايين : و قال: ،  (1)إقرار بهو الصمريي : هقال: به 

 . (2)هي التوبة كان إقرار
 .(3)ما أقرضت من أحد فليس إبقرار أو متحاسب  قال: لو و 
له قال: لو ، وكذا (4)أّن لزيد علّي ألفا مل يكن إقرارلرجل : ال خترب فالان قال: لو و 

 .(5)ما أقّر به زيد عينأو علّي ما يف حسايب وما خرج خبطي 
القاضي : وميكن أن قال: ،  (6)كتب لزيد علّي ألف درهم مل يكن إقرارا وول 

 بعيد.و ونوى وه (7)كتب الطالقو كما ليصري مقرّا ً قال: ي
 . (٩)اشهدوا علّي مبا فيه مل يكن إقرارا :للشهودقال: و  (8)كتب وول 
 . (10)علّي ألف له إن مت فليس إبقرار قال: لو و 

                                                           

  .(13/428) انظر: البيان ذكره العمراين. (1)

  .(6/156) انظر: حبر املذهب (2)

  .(13/428) انظر: البيان (3)

  .(6/156) حبر املذهبو ( 13/428) انظر: البيان (4)

  .(1٩/368) كفاية النبيهو ( 6/155) انظر: حبر املذهب (5)

  .(4/36٩) روضة الطالبنيو ( 13/428) انظر: البيان (6)

  .حبثت عنه فلم أقف عليه (7)

  ./ب(206) (8)

  .(4/36٩) انظر: روضة الطالبني (٩)

  .(4/36٩) انظر: روضة الطالبني (10)
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النووي : ولعل األصح قال:  ؛فوجهان ،له علّي ألف إال أن يبدوا يلّ  قال: لو و 
 . (1)إقرار أنَّه

 . (2)إال دانق  فوجهانأو إال درهم قال: يل عليك ألف فقال: لو و 
هوى مل يكن أو شاء فالن أو  ت  بَ  وه أو لك علّي كذا إن شئت  قال: لو و 

 . (3)إن شاء هللا قال: لو وكذا  ،اهلويأو وجدت املشيئة  إنْ و  إقراراً 
 . (4)ليس إبقرار أنَّهالروايين: قياس املذهب قال: إن قبلت إقراري،  قال: لو و 
أو  كقوله أقّر لك بكذا علّي أين ابخليار يوماً   ،أقّر بشرط اخليار مل يصح وول

 . (5)يومني
ال  شئت كان بيعاً  مل يقل إنْ  أو هذا الثوب لك أبلف درهم إن شئت  قال: لو و 

 .(6)إقراراً 
  

                                                           

  .املصدر السابق (1)

  .(45/187) انظر: املطلب العايل (2)

  .(6/130) انظر: حبر املذهب (3)

  .(6/131) انظر: حبر املذهب (4)

   .(6/131) حبر املذهبو ( 6/242) انظر: األم (5)

  .(6/130) حبر املذهبو ( 6/240) انظر : األم (6)
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 (1): يف األقارير اجململة واملقربةالحاب الثاين
بعض اجملهول احلال إما من و أمره واضح، وقد يكون جممال وهو قد يكون مبيّنا  

من كلها كقوله له علّي شيء، وال فرق يف األقارير أو له علّي ثوب  :الوجوه كقوله
 .(2)يف جواب دعوىأو اجململة بني أن يقع مبتدأ هبا 

لكن ذكر الشافعي منها ما يكون استعماله يف  ،واأللفاظ اجململة ال حصر هلا 
، وذكر الغزايل عشرة ألفاظ لكن اللفظ  (3)ألسنة الناس ليعرف حكمه ويقاس عليه غريه

  .(4)العاشر ليس داخال يف ترمجة الباب
 .(5): لفظة شيءاألولاللفظ 

لفالن علّي شيء  قال: فإذا  ،ا تصدق على كل موجودأهنَّ أعّم النكرات ف ووه 
 أو صفة سواء كان ذلك ابتداًء و  وقدراً  جنساً  أنَّهإذا طالبه املقّر له أمر ببيو  ،صح إقراره

كل ما سّد : اوور، فإن فسره مبا يتمول  (6)يف جواب دعوى ويرجع يف التفسري إليه
ورغيف ومترة هلا  (7)، كفلسدفع مضرةأو كان حيصل به جلب نفع   يقع ماوقعاً و  اً مسد

                                                           

  .(4/371) روضة الطالبنيو ( 11/117) الشرح الكبريانظر:  (1)

  .املصدران السابقان (2)

   املصدران السابقان. (3)

  .(3/330) انظر: الوسيط (4)

  .(4/371) روضة الطالبنيو ( 11/117) الشرح الكبريانظر:  (5)

   املصدران السابقان. (6)

ما ضرب من املعادن من غري الذهب والفضة سكة يتعامل هبا، وكان يقدر الفلس:  (7)
  (.3/53املصطلحات ). انظر: معجم بسدس الدرهم
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كان من جنس ما ال يتمول فإن كان جيوز   ، وإن فسره مبا ال يتمول فإنْ  (1)قيمة قبل
 قتناؤه ملنفعته ا

  

                                                           

   .املصدران السابقان (1)
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والكلب  (2)كجلد امليتة القابل للدابغ والسرقني  ،(1)للمأخوذ منه املطالبة]به[و 
وكذا درب يف وجه واخلمرة  ،زرع أو حفظ ماشية  أو احملّرم الذي فيه منفعة اصطياد 

 قال: التفسري ابخلمرة احملرتمة و  اإلمام قبول (4)واستشكل ،(3)بل على الصحيحاحملرتمة قُ 
ا أهنَّ تراق وال يقبل قوله  اأهنَّ ا حمرتمة ذهب طوائف من احملققني أهنَّ من أظهر مخرة زعم 

 .(6)، وقد مّر الكالم فيه يف الرهن وسيأيت يف الغصب إن شاء هللا تعاىل(5)حمرتمة
جلد الكلب والكلب و إن كان ال جيوز اقتناؤه كاخلمرة غري احملرتمة واخلنزير و  

إن قلنا يقبل ففي و ىل أو ال يقبل التفسري به فهذا  األولاخللي عن املنفعة، فإن قلنا يف 
 .(8)ال يقبل وجزم به القاضي أنَّه، واألصح (7)يقبل أنَّههذا وجهان: ظاهر النص 

أو القابل للتعليم هل يلتحق ابلكلب الذي ينتفع به و وتردد الغزايل يف أن اجلر  
مبين على جواز و دد وهوال وجه للرت صاحب الذخائر : قال: ،  (٩)ابلذي ال ينتفع به ؟

                                                           

  .زايدة من )ز( (1)

 لسان العربو ( 35/25) ما تدمل به. انظر: اتج العروسأو أي: اليت يزبل به األرض  (2)
(13/208).  

 روضة الطالبنيو ( 11/118) الشرح الكبريانظر:  صححه الرافعي والنووي. (3)
(4/371).  

  ./أ(206) (4)

  .(7/61) انظر: هناية املطلب (5)

  وكالمها ليس ضمن اجلزء احملقق. (6)

  .(11/11٩) والشرح الكبري( 1٩/377) انظر: كفاية النبيه (7)

 روضة الطالبنيو ( 11/118) الشرح الكبريانظر:  صححه الرافعي والنووي. (8)
(4/371).  

   .حبثت واستقصيت ومل اقف على تردده (٩)
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 أو ، فإن قبلنا تفسريه ابخلمر (1)كاخلنزير وإال فهو كاملعلَّم  وإمساكه إن جوزانه فه
 اخلنزير مل يسلم إليه بل يراق اخلمر ويقتل اخلنزير.

 أو شعري  أو كحبة من حنطة   ،إن فسره جبنس ما يتمول لكنه غري متمول لقلتهو  
يقبل،  أنَّهفوجهان: ظاهر النص  ،قيمة هلامسسمة وقمع ابذجنان ومترة حيث ال 

املطالبة برده،  وجيراين يف صحة الدعوى بذلك يف (3)، وضعفه اإلمام(2)واثنيهما: ال
العراقيون : إن فسره مبا ال قال: ، و  (4)فسره بلقمة مل يقبل كالتمرةو ولالروايين : قال: 

 .(6)كقشرة اجلوز واللوز والباذجنان مل يقبل،(5)يتمول ]عادة[
فوجهان: ومال النووي إىل  ،إن فسره حبد قذفو ،  (7)إن فسره حبق شفعة قبلو  

 . (8)تصحيح قبوله
 .(1)إن فسره برد سالم وجواب كتاب وعيادة مريض مل يقبلو  

                                                           

 جملي بن مجيع بن جنا املخزومي ومل أقف على نقله. و وه (1)

 روضة الطالبنيو ( 11/118) الشرح الكبرياملذهب ، انظر: ظاهر النص هو  و (2)
(4/371).   

  .(7/60) انظر: هناية املطلب (3)

  .(6/٩٩) انظر: حبر املذهب (4)

  .زايدة من )ز( (5)

والعراقيون هم فقهاء الشافعية الذين تلقوا العلم وتتلمذوا  .(275)ص/ انظر: التنبيه (6)
رئيس طريقة العراقيني الشيخ أيب حامد و على علماء الشافعية من العراق وهنجوا هنجهم ، 

وسليم والبندنيجي والقاضي الطربي وغريهم. انظر: هناية  املاوردييتبعه مجاعة منهم و االسفرايين ، 
  .(133 -132)املقدمة/ املطلب

  .(4/372) روضة الطالبنيو ( 11/118) الشرح الكبريانظر:  (7)

  .(4/372) انظر: روضة الطالبني (8)
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 . (2)له علّي حق قبل التفسري هبا واستشكل الرافعي الفرق بينهماقال: لو و 
  

                                                                                                                                                            
= 

  .(4/372) روضة الطالبنيو ( 11/11٩) الشرح الكبريانظر:  (1)

  .(11/11٩) الشرح الكبريانظر:  (2)
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 .(1)وفيه وجه بعيد ،فسر بوديعة قبل على ظاهر النص وول
 جه:أو وإن امتنع من تفسريه ففيه أربعة 

والقاضي  ،إىل نصه يف الكتاب األخري من كتايب اإلقرار املاورديونسبه  أظهررا 
حيبس إىل  أنَّهميل اجلمهور إليه  :اإلمامقال: و  ،إىل األصحاب مطلقا وجزم به الفوراين

تعرض اليمني  أو  يف جواب دعوى جعل منكراً : أّن اإلقرار إن وقع والثاين. (3()2)اإلقرار
إن مل يكن يف و  ،عن اليمني وحلف املدعي على ما اّدعاه أصّر جعل انكالً  عليه فإنْ 

 (4)إن أنكرو اّدعى به فأقّر أخذه  م فإنْ أو جواب دعوى قيل للمقّر له ادّع عليه مبق
 .فإن أصّر جعل انكالً  ال أدري جعل منكراً  قال: إن و  ،أجرينا عليه حكمه

 أبنْ  إن كان عيناً و  ،فاحلكم كما يف الوجه الثاين ،املقّر به إن كان ديناً  : أنّ واثلثها 
، كذا (5)البيانأو حيبس إىل الرواء  األولفاحلكم كما يف الوجه  ،غصبت منه شيئا قال: 

منها عزاه  األولمضطرب و  (6)قرر الرافعي هذين الوجهني وكالم األصحاب فيها
 .(7)كتايب اإلقرار وجزم به القاضي الطربي  آخرإىل نصه يف  املاوردي

                                                           

 الطالبنيروضة و ( 11/118) الشرح الكبريال يقبل، انظر:  أنَّهالوجه البعيد  (1)
(4/371).  

  .يف)ز(: البيان (2)

 واحلاوي( 7/60) ( هناية املطلب3/246) ألن التفسري واجب عليه. انظر: األم (3)
 املطلب العايلو ( 4/372) روضة الطالبنيو ( 11/121) الكبري الشرح و( 7/11) الكبري

(45/1٩8).  

  ./ب(207) (4)

  .(4/273) الطالبنيروضة و ( 11/121) الشرح الكبريانظر:  (5)

  .يف)ز(: فيهما (6)

  .(40٩التعليقة)ص/و  ( 7/11) الكبري احلاوي انظر: (7)
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أقّر له بشيء  فإنْ  ،: أليب عاصم العبادي الفرق بني لفظ شيء وغريهاورابعها 
 .(1)فضة ومل يبني حبس أو علي ثوب  قال:  إنْ و  ،مل حيبس أنَّهوامتنع من بي

 ، فإنْ أردت ابلشيء درمهاً  قال: لو فّسر إقراره اجململ بتفسري صحيح، كما  وول 
  فالقول قوله يف نفيه مث إنْ  ،أنكره فإنْ  إن كّذبه فليدّع عليه نكوالً و صدقه املقّر له فذاك 

اّدعى عليه عشرة دراهم وقد  وكما ل  ،كان ما اّدعاه من جنس ما فّسر املقّر إقراره به
وحيلف املقّر  صدقه على إزادة الدراهم ابللفظ اجململ ثبت الدرهم اتفاقاً  فّسر بدرهم فإنْ 
 .(2)على نفي الزايدة

ليس عليه  أنَّهو ما أراد به العشرة  أنَّهأردت به العشرة حلف املقّر على  قال: إن و  
حيلف  أنَّهإال العشرة وجيمع بينهما يف ميني واحدة على املشهور ، وعن ابن املرزابن: 

 أنَّهنكل عن اليمني حلف املقّر له على استحقاق العشرة ال  وعلى كل منهما ميينا فل
 .(3)أراد إبقراره العشرة

وقد وقع التفسري بدرهم  ثوابً  أو  اّدعى ديناراً  وكان من غري جنسه كما ل  إنْ و  
 عليه أيضاً  يل وأراده وهقال: ويف استحقاقه أبن  ،صدقه املقّر له يف إرادته الدرهم فإنْ 

صدقه يف إرادته الدرهم وكذبه يف  إنْ و   ،ثبت الدرهم والقول قول املقّر يف نفي عشرة
يل عليك إمنا عليك دينار بطل حكم  وأردته ابجململ لكن ليس ه قال: استحقاقه أبن 

 . (4)للدينار اإلقرار برده وكان مدعياً 

                                                           

( 7/23) الكبري واحلاوي( 4/373) روضة الطالبنيو ( 11/121) الشرح الكبريانظر:  (1)
  .(7/60) هناية املطلبو 

  .(4/373) روضة الطالبنيو ( 11/121) الشرح الكبريانظر:  (2)

  .املصدران السابقان (3)

  .(4/374) روضة الطالبنيو ( 11/122) الشرح الكبريانظر:  (4)
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إمنا أردت ابملبهم الدينار املدعى به حلف  قال: و  ،كذبه يف دعوى اإلرادة  إنْ و 
كما مّر مث إن كذبه يف استحقاق ،واحدة ً  املقّر على نفي اإلرادة ونفي الدينار مييناً 

 .(1)إن صدقه يف استحقاقه ثبتو  ،الدرهم بطل اإلقرار فيه
أردت إبقرارك ما اّدعيت به ال  قال: و  ،اإلرادة (2)إن اقتصر املقّر له على دعوىو  

ففي مساع هذه  ،من غريه أو فسرت به سواء كان املدعى به من جنس املقّر به ما 
 (3)ا ال تسمع، ومها كالوجهني فيما إذا اّدعى ]مدّع[أهنَّ وجهان: أصحهما  ،الدعوى

لو و  ،ينبغي أن مدعي احلق نفسه لتوجه اليمني على نفس احلقو أقّر له بكذا  أنَّه آخر
 . (4)ال أدري ما أراد إبقراره حلف ما له عليه ما يدعيه قال: 

 :  فرع
امتنعوا فقوالن:  فإنْ  ،قبل التفسري طولب به ورثته (5)مل[ابجمل]مات املقّر  ول
، (6)يوقف اجلميع كذا قالوه أنَّه: أظهرمهاو: يوقف من الرتكة أقل ما يتمول، أحدمها

                                                           

  .(4/374) روضة الطالبنيو ( 11/122) الشرح الكبريانظر:  (1)

  ./أ(207) (2)

  .زايدة من )ز( (3)

 روضة الطالبنيو ( 11/122) الشرح الكبريانظر:  صححه الرافعي والنووي. (4)
احلسن علي بن أمحد بن املرزابن البغدادي الفقيه الشافعي ، له وجه و أبو وابن املرزابن ه .(4/374)

 طبقات الشافعية لإلسنويو ( 3/281) ه.انظر: وفيات األعيان366يف مذهب الشافعي ، ت
(2/200). 

واملرزابن مبيم مفتوحة، وراء ساكنة مث زاي معجمة مضمومة بعدها ايء موحدة خمففة،  
يف األصل اسم ملن كان و احلد، وابن صاحب، وهو فارسي معناه صاحب احلد، ومرز هلفظ و وه

 .(1/341) دون امللك. انظر: املعجم الوسيط

 . ق(: ابحلطيف ) (5)

  .(4/374) روضة الطالبنيو ( 11/123) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (6)
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أحلق و له علّي مال، وفيه وجهان حكامها اهلروي قال: لو يظهر فيما  ووفيه نظر، وه
يوقف يف حالة اجلنون أقل ما  أنَّه، وعن صاحب التقريب: (1)حالة حياته حبالة موته

 .(2)ويف حالة املوت مجيع الرتكة ،يتمول
ال نعلمه  :الورثةقال: و  ،كان املقّر بنّي جنسا ومات قبل بيان القدر وول 

للمقّر له إن أردت أن أتخذ قال: افعي : تعذر احلكم فيالشقال: وصّدقهم املقّر له، 
 .(3)عد الورثة يف تقدير الناكلنيو فعنّي املدعي واحلف عليه 

الشافعي : حيلف املدعي بعد أن حيلف ميني ابهلل أّن له قال: غاب املقّر،  وول 
فإذا حلف حكم له  ،أراده إبقراره ويدفع إىل احلالف والغائب على حجته وعليه هذا وه

فضة أعطي املقّر  أو وعن نصه يف األم إذا غاب ووصف املقّر به من ذهب  ،مبا حلف
ومل يصفه بشيء مل يعطه إال  ماالً  قال: كان املقّر   فإنْ  ،أشهد عليه بهو له أقل ما يتمول 

 قال:  ،ميوت فيحلف ورثته فيوقف من ماله أقل األشياء أو هذا وحيلف  :يقول أنْ 
 . (4)فغلب على عقله إن كان املقّر حاضراً وكذا 

مث فسره  على شيء أي غصب منه شيئاً  غصبت فالانً  قال: : إذا اللفظة الثانية
غصبت منك ما تعلم أو غصبتك  قال: لو خبالف ما ،غصب منه نفسه مل يقبل نَّهأب
له علّي شيء إذا كان  :قبل به تفسري قولهقبل تفسريه بغصبه نفسه وبكل ما يُ يُ  أنَّهف

ا ال تقبل أهنَّ والوديعة ف (5)وحيرتز هبذا عن الشفعة وحد القذف ،للغصب حمتمالً 
 .(6)الغصب

                                                           

  .(5/٩٩) النجم الوهاجو ( 411)ص/ انظر: اإلشراف (1)

  .(45/205) املطلب العايل انظر: ذكره ابن الرفعه. (2)

  .(3/247) األمانظر:  (3)

  .(3/242) ألمانظر:ا (4)

  (.172انظر: التعريفات )ص/ رمٌي خمصوٌص هو الرمي ابلزان والنسبة إليه.القذف:  (5)

 .(4/372) روضة الطالبنيو ( 11/11٩) الشرح الكبريانظر:  (6)
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تفسري وأرقت قبلت ال :-رمحه هللا -الشافعيقال: نزير ، خأو فسره خبمر  وول 
 أنَّهوحكى البغوي وجها:  ،(2)اإلمام : ومل خيالفه أحد فيهقال: ،  (1)اخلمر وقتلت اخلنزير

 .(5)أحلق به امليتةو رده القاضي الطربي يف اخلنزير أو الذي  ووه (4)هبما (3)يقبل تفسريه
احلبة من احلنطة و كالكلب املنتفع به   ،فسره مبا ال يتمول وثبت فيه اختصاصو ول 

فيما إذا فسر هبما لفظة  (6)، وحكى القاضي الطربي فيه وجهني كالوجهني بل قطعاً قُ 
 .(7)شيء

فقبل تفسريه ابخلمر  كقوله غصبت منه شيئاً  وله عندي شيء فه قال: لو و  
ورجحه اإلمام  ال يقبل تفسريه إال مبا يتمولحممد :  وأبقال: واخلنزير والكلب ، و 

 . (8)والغزايل
 : املال. وفيه صوراتن : اللفظة الثالثة

إن قّل و عندي مال قبل تفسريه بكل ما يتمول أو له علّي مال  قال:  : إذا األوىل
والوجه  (1()٩)، وتردد اإلمام يف قبول تفسريه ابلثمرة الواحدة والزبيبة الواحدة حيث ذكر

                                                           

  .(3/246) انظر: األم (1)

  .(7/61) انظر: هناية املطلب (2)

  ./ب(208)(3)

  .(4/238) انظر: التهذيب (4)

   .(422)ص/ انظر: التعليقة (5)
  .126ص (6)

( 4/372) روضة الطالبنيو ( 11/11٩) والشرح الكبري( 421)ص/ انظر: التعليقة (7)
  .(7/61) هناية املطلبو 

 هناية املطلبو ( 1٩/377) كفاية النبيهو ( 120-11/11٩) الشرح الكبري انظر: (8)
  .(3/332) الوسيطو ( 7/61)

  .يف )ز(: كسر (٩)
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كل متمول   :وقالوا ،إن مل يتمول يف ذلك املوضع كذا قاله العراقيونو مال  نَّهالقبول ؛ أل
 (4)احلبة من احلنطة ابلثمرة الواحدةوتلتحق الرافعي : قال:  (3)، ]و[ (2)مال وال ينعكس

، قلت : وظاهر كالم اإلمام خيالفه وال يقبل مبا ال يتمول كالكلب واخلنزير والسرجني 
 ا ليست مبال.هنَّ ؛ أل (5)إن كانت حمرتمةو وال ابخلمرة 

 فسره بوقف إنو ،  (7)يقبل أنَّهأظهرمها: و فوجهان  ،له (6)إن فّسر مبستولدةو  
 . (8)خلالف يف أّن الوقف للموقوف عليهج على ايشبه أن خيرّ الرافعي : قال: عليه، 

أو خطري أو نفيس أو  (٩)جليلأو كثري أو  له علّي مال عظيم  قال: لو :  الثانية
عظيم قال:  أو مال عظيم وكرر وصفه ابلعظم أو وافر  أو مال وأي مال أو غري اتفه 

                                                                                                                                                            
= 

دفع ضر. أو إن قل يف جلب نفع و كل ما يظهر أثره و ضابطه يف أقل ما يتمول ه نَّهأل (1)
  .(7/62) انظر: هناية املطلب

  .(4/374) روضة الطالبنيو ( 11/124) الشرح الكبريانظر:  (2)

  .زايدة من )ز( (3)

  .(11/124) الشرح الكبريانظر:  (4)

إْلِّ (5) َاَذ اخلَْلِّّ َجائٌِّز ابِّ َنَّ اختِّّ َا َكاَنْت حُمْتَـَرَمًة؛ ألِّ ، َوإِّمنَّ رَي َخالا ريَُها لَِّيصِّ ، َوهَِّي الَّيتِّ اختَُِّّذ َعصِّ مْجَاعِّ
رُي إِّىَل احْلُُموَضةِّ إِّالَّ بِّتَـَوسُّطِّ  َقلُِّب اْلَعصِّ دَّةِّ، فـَلَ َواَل يـَنـْ َاُذ و الشِّّ َر اختِّّ ، لَتَـَعذَّ ملَْ حُيْتَـَرْم َوأُرِّيَق يفِّ تِّْلَك احْلَالِّ

 .   .(4/72) روضة الطالبنيانظر:اخلَْلِّّ

( 272)ص/ ملك اليمني. انظر: التعريفاتأو وهي اليت أتت بولد سواء ابلنكاح  (6)
  .(428)ص/ معجم لفة الفقهاءو 

( 11/124) الشرح الكبريانظر:  ل. ذكره الرافعي والنووي.الوجه الثاين: أنَّه ال يقب (7)
  .(4/374) روضة الطالبنيو 

  .(11/124) الشرح الكبريانظر:  (8)

  .يف )ز(:قليل (٩)
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ينبغي أن القاضي : قال: ، و (1)يقبل تفسريه أبقل ما يتمولكقوله له علّي مال  وفه جداً 
: حممد و الشيخ أبقال: ، و  (2)بقليل ويزيد يف تفسريه على ما يفسر به املال املطلق ول

قال: لو وكذا  ،، ومها خالف النص(3)عظم اجلرم واحلبة وينبغي أن يبدي معىن زائد ول
 أو اتفه  أو طفيف  أو خسيس  أو  حقرياً  أو قليل  أو  صغرياً أو  له علّي مال يسرياً 

كما  ومال ال قليل وال كثري فه أو مال وسط  أو صغري صغري  أو  صغري جداً  أو  نزراً 
 . (4)أطلقو ل

 : اللفظة الرابعة
 : وفيها صاورلفظ أكثر، 

بل أكثر مما يف يد فالن قُ  أو لفالن علّي من مال فالن  قال: : إذا  األوىل
سواء علم قدره أم ال من أي جنس  إن كان مال فالن كثرياً و  ،يتمّولتفسريه أبقل ما 

فاإلهبام جبنسه ونوعه  (5)وزن أو  له علّي أكثر من مال فالن عدداً  قال: لو شاء ، و 
بل فيلزمه ذلك القدر فسره جيوز يزيد عدده على ملك الدراهم قُ و دون عدده ووزنه حىت ل

قامت و أراده قبل قوله حىت ل أنَّه أو مل يعرف لفالن إال مقدار كذا  أنَّهاّدعى  وزايدة فإنْ 
له علّي من الذهب أكثر من مال  قال: لو بّينة أّن لفالن أكثر منه ال تلزمه الزايدة ، و 

من صحاح الذهب فاإليهام يف القدر  قال: لو و  ،فالن فاإلهبام يف القدر والنوع
 . (6)وحده

                                                           

  .(4/375) روضة الطالبنيو ( 11/124) الشرح الكبريانظر:  (1)

  .(11/124) الشرح الكبريانظر:  (2)

  .(1٩/378) انظر: كفاية النبيه (3)

  .(4/375) روضة الطالبنيو ( 11/124) الشرح الكبريانظر:  (4)

  ./أ(208) (5)

  .(4/375) ( وروضة الطالبني11/125) الشرح الكبريانظر:  (6)
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أبقل  بل تفسريه أيضاً له أكثر مما شهد به الشهود على فالن قُ  قال: لو :  الثانية
أكثر مما قضى به القاضي على فالن فكذلك على أظهر الوجهني  قال: لو ما يتمّول، و 

 . (1)يلزمه القدر الذي قضى به القاضي أنَّهواثنيها: 
فكانت له علّي من الدراهم أكثر من الدارهم اليت يف يد فالن  قال: لو :  الثالثة

 أنَّهوعن أيب حممد:  ،فّسره أبقّل منها مل يقبل عند اجلمهور وبل، ولثالثة وفّسر هبا قُ 
 .(3)القياسو الغزايل : وهقال: ،  (2)قبليُ 

ا عشرة ونسيت أهنَّ عرفت أو املقّر: ظننتها ثالثة قال: ف ،كان يف يده عشرة وول 
قال: ، و (4)وهي األظهر عند الرافعيعند اإلقرار صدق بيمينه هذه طريقة اإلمام والغزايل 

إن مل يكن يف يده شيء و إن كان يف يده عشرة يلزمه عشرة وشيء البغوي واملتويل : 
كان يف يده جنس و لاملتويل : قال: ،  (5)يلزمه أقل ما يقع عليه اسم املال من الدراهم

 .(6)ة شيءغري الدراهم مل يلزمه الدراهم ويلزمه ألجل الزايد آخر
ال يلزمه البغوي : قال: فالن من الدراهم ، له علّي أكثر مما يف يد  قال: لو و  

إن مل و من جنس الدراهم ويلزمه ذلك العدد من أي جنس شاء وزايدة أقل ما يتمول 
خالف  ووهالرافعي : قال: ،  (7)يلزمه أقل ما يقع عليه اسم املاليكن يف يده شيء 

 .(8)إلزام الزايدةو قياس ما سبق من وجهني إلزام ذلك العدد 
                                                           

  .(4/375) روضة الطالبنيو ( 11/125) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (1)

   .(13/440) البيانو ( 7/63) انظر: هناية املطلب (2)

  .(3/334) الوسيطانظر: (3)

  .(7/63) هناية املطلبو ( 11/126) الشرح الكبريانظر:  (4)

  .(4/23٩) انظر: التهذيب (5)

  .حبثت عنه فلم أقف على نقله (6)

   .(4/23٩) انظر: التهذيب (7)

  .(11/126) الشرح الكبريانظر:  (8)
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 . (1)ا يف يد فالن لزمه مثل ما يف يدهله علّي مثل م قال: لو و اإلمام : قال:  
و لزيد علّي ألف فلأل قال: مث  ،صفةو  وقدراً  مثل ما لزيد علّي جنساً  قال: لو و 

ل و لألو لزيد ألف  قال: أطلق مث  ول درهم ولو لزيد  درهم فلأل قال: إن و ل ألف، 
 قدراً  قال: إن و محل على اجلنس دون القدر  مثل ما لزيد جنساً  قال: لو درهم قبل، و 

 .(2)محل على القدر دون اجلنس
ببّينة أو لفالن عليه شيء إبقراره  (3)أكثر مما لفالن علّي فإن كان ثبت قال: لو و  

لفالن علّي شيء  قال: إن مل يكن عليه شيء اثبت و و  ،فعليه ذلك القدر والزايدة
مل يكن عليه  أو شهد الشهود بشيء وقضى به القاضي  فإنْ  ،وجب أقل ما يتمول

ال شيء له عليه  :زيدقال: لو فيف التتمة: قال: ، (4)شيء اثبت وجب أقل ما يتمول
علّي أكثر مما  قال: لو ، و در مبهم يف اجلنس فيفسره مبا شاءلزمه أقل ما يتمول وهذا الق

وعرفه يلزمه ما يزيد عليه من أي جنس شاء  كان قد اّدعى قدراً   فإنْ  (5)يّ يدعيه زيد عل
فيها لزمه ذلك وزايدة وإن مل يكن قد  معلوماً  كان قّيد ابلدراهم وكان قد اّدعى مبلغاً   فإنْ 

 قال: إن و  اّدعى عليه الدراهم لزمه ألجل الزايدة شيء وإن مل يكن اّدعى شيئا أصالً 
وصدقه املدعى عليه لزمه ذلك وزايدة ،  مايل شيء عليه لزمه شيء ، وإن اّدعى قدراً 

لك علّي أكثر منها]مث  قال: املدعي يل عليك مائة دينار ف قال: لو الروايين : و قال: 
لو يلزمه زايدة العدد ومن أي جنس كان و  أكثر منها عدداً  قال: لو بنّي درمها قُبل . و 

 .  (1)يلزمه أدىن زايدة على مائة دينار ا وعدداً جنس (6)منها[قال: 

                                                           

  .(7/63) انظر: هناية املطلب (1)

  .(6/104) انظر: حبر املذهب (2)

  ./ب(20٩) (3)

  .(4/23٩) انظر: التهذيب (4)

  .سقط من )ز( (5)

  .زايدة من )ز( (6)
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= 

  .(105-6/104) انظر: حبر املذهب (1)
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 : كذا  اللفظة اخلامسة
لفالن علّي كذا  قال: وهي لفظة مبهمة تقع على الواحد فما فوقه كشيء، فإذا 

لو ، ف(1)قبل منه تفسريه بكل ما يقبل تفسري شيء كما تقدمشيء فيُ  قال: لو كما  وفه
قال: لو علّي كذا من غري تكرار والثاين مؤكد كما  قال: لو كما  وكذا كذا فهقال:  

 .(2)شيء شيء
قبل كل منهما يف تفسري كذا من كذا وكذا فعليه تفسريمها بشيئني يُ   قال: لو و  

له  قال: لو وكذا  ،خمتلفني كدرهم وابذجنانأو غري عطف سواء كاان متفقني كدرمهني 
 .(3)علّي شيء وشيء

درمهاً قال: إن و ابلرفع لزمه درهٌم واحد اتفاقا  له علّي كذا درهمٌ  قال: لو و  
إن كان عارفا ابلعربية يلزمه إسحاق : و أبقال: ، و  (4)ابلنصب فكذلك على املذهب

، ويف قوله كذا كذا درمها أحد  (5)أدل اسم مفرد ينصب املميز عقيبه نَّهعشرون ؛ أل
 .(6)عشر درمها

على الصحيح عند الرافعي وجزم به كذا درهٍم ابجلّر لزمه درهم أيضا قال:  إن و  
 يفال يتجه غريه املتويل : قال: ، و (8)اتفاق الفقهاء عليه املاوردياّدعى و ، (7)البغوي

                                                           

  .124أي يف لفظة شيء، ص (1)

    .(4/376) ( وروضة الطالبني11/127) الشرح الكبريانظر:  (2)

   .املصدران السابقان (3)

  .املصدران السابقان (4)

  نين السابقياملصدر  ذكره الرافعي والنووي. انظر: (5)

  .املصدران السابقان (6)

  .(4/244) التهذيبو ( 11/127) الشرح الكبريانظر:  (7)

  .(7/26) الكبري احلاويانظر:  (8)
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 . (3)، واثنيهما: يلزمه بعض درهم(2)(1)حق من ال حيسن اإلعراب
ابن الصباغ : حيتمل أن يكون على الوجهني يف قال: وقف عليه ابلسكون ،  وول

 .(5()4)اجملرور
كذا قال:  كما و اجلّر فهأو النصب أو كذا كذا درهم لزمه درهم ابلرفع قال:  لو و 

درهم يلزمه يف الرفع درهم وكذا يف النصب إال عند أيب إسحاق يف حق من يعرف 
يلزمه يف النصب  أنَّه، وعن ابن القاص: (6)العربية فيلزمه أحد عشر ويف اجلّر الوجهان

 .(7)درهم وزايدة ومل يتابع عليه
فيه ثالثة  أحدراوالنصب ففيه طرق: أو له علّي كذا وكذا درمها ابلو قال: لو و  

ال يلزمه إال درهم، واثلثها: يلزمه درهم  أنَّهأقوال: أصحها: يلزمه درمهان، واثنيهما: 
 .(8)وشيء

عند أيب إسحاق خمصوص بغري العامل ابلعربية، و وه ألول: القطع ابوالثاين 
 .(٩)ابلثاين: القطع والثالث

                                                           

انظر:  تقديرًا. أو هو اختالف آخر الكلمة ابختالف العوامل لفظًا اإلعراب:  (1)
  (.31التعريفات )ص/

  .(1٩/3٩4) انظر: كفاية النبيه ذكره ابن الرفعه. (2)

   .(4/376) ( وروضة الطالبني11/127) الشرح الكبريانظر: (3)

  ./أ(20٩)(4)

  .(1٩/3٩6) انظر: كفاية النبيه ذكره ابن الرفعه. (5)

  .(4/377) روضة الطالبنيو ( 11/127) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .(6/115) انظر: حبر املذهب ذكره الروايين. (7)

   .(4/377) روضة الطالبنيو ( 11/128) الشرح الكبريانظر:  (8)

  .نين السابقياملصدر  ذكره الرافعي والنووي. انظر: (٩)
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: القطع والثاينني، األول: طرد القولني أحدراابلرفع، ففيه طرق أيضا: قال: لو و  
ال يلزمه إال درهم وحكى اإلمام والغزايل  نَّه: القطع أبوأصرهايلزمه درمهان،  نَّهأب

 .(1)االتفاق عليه
يلزمه  أنَّه :وعن القاضي أيب الطيب ،ابخلفض مل يلزمه إال درهم واحدقال: لو و  

 . (2)بعض درهم
، فإن قلنا فيما إذا مل له علّي كذا وكذا وكذا درمهاً  قال: كرر حرف العطف و  وول

 .(3)إن قلنا درهم فكذا هناو يتكرر يلزمه درمهان يلزمه هنا ثالثة 
علّي كذا بل كذا، فوجهان أحدمها: يكون إقرار بشيء واحد، والثاين  قال: لو و  
 .(4)يكون إقرار بشيئني كقوله كذا كذال، والثاين: و بيان لأل

 .(5): أن يقّر مبجمل مث يعقبه مببنّي اللفظ السادس
عبد فال أو شاة أو ألف وثوب أو ودراهم أو له علّي ألف ودرهم  قال: لو كما 

يكون املبنّي تفسري للمجمل، وله تفسري اجململ بغري جنس املبنّي املعطوف عليه فله 
أجناسا وكذا احلكم أو متر وما شاء جنسا واحدا كان أو جوز أو تفسري األلف بفلوس 

 .(6)ألف فله تفسري األلف مبا شاءو له درهم قال: عكس، فو ل

                                                           

( 11/12٩) والشرح الكبري( 3/334) الوسيطو ( 7/68) انظر:  هناية املطلب (1)
  .(4/377) روضة الطالبنيو 

  .(4/377 وروضة الطالبني)( 11/12٩) الشرح الكبريو  (442)ص/ التعليقة انظر: (2)

   .(4/377) روضة الطالبنيو ( 11/12٩) الشرح الكبريانظر:  (3)

رَُه َصحَّ. األولإْذ اَل َيُسوُغ َرأَْيت َزْيًدا َبْل َزْيًدا إَذا َعىَن  جه الثاين؛و واأل (4) ، فَإِّْن َعىَن َغيـْ
  .(5/٩0) هناية احملتاجو ( 3/287) مغين احملتاجو ( 7/27) الكبري احلاويانظر: 

  .يف )ز(: بتمييز (5)

  .(4/377) روضة الطالبنيو ( 11/130) الشرح الكبريانظر:  (6)
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له ألف ومائة  قال: لو فالكل دراهم ، و  له علّي مخسة عشر درمهاً  قال: لو و  
والكل وثالثة دراهم فظاهر املذهب أّن الدرهم تفسري للكل  أو  ومخسة وعشرون درمهاً 

عشرون  والدرهم تفسري لألخري فقط وهابن خريان واالصطخري : قال: ، و (1)درهم
 . (2)ملائة واخلمسة ابقية على إمجاهلاواأللف وا

كثالثة دراهم إىل عشرة مل   (3)بلفظ اجلمع : أّن املبنّي إن كان عدداً آخروفيه وجه  
كان   على التمييز كخمسة وعشرين درمهاً  منصوابً  إن كان منفرداً و  ،ملا قبله يكن تفسرياً 

 .(4)تفسري األلف
أربعة و وألف وثالثة أثواب، ومائة  وكذا احلكم يف قوله: علّي مخسة وعشرين درمهاً  

 . (5)ألف درهم وحنوهو ومثانني ومائة ونصف درهم، ومخسون ومائة درهم، وعشرة 
 مبائة ومخسني درمهاً  بعتك الثوب قال: لو املتويل : وعلى طريقة ابن خريان قال: 

  .(6)ال ينعقد البيع

                                                           

  .(4/377) روضة الطالبنيو ( 11/130) الشرح الكبريانظر: ذكره الرافعي والنووي.  (1)

بن خريان الفقيه الشافعي ، له  احلسني بن صاحل  واملصدران السابقان ، وابن خريان ه (2)
( 15/58) سري أعالم النبالءو ( 2/134) ه. انظر: وفيات األعيان320كتاب اللطيف ، ت 

 (.1/225) طبقات الشافعية لإلسنويو 

سعيد ، من أصحاب و احلسن بن أمحد بن يزيد بن عيسى بن الفضل ، أب وواالصطخري ه
( 3/230) طبقات الشافعية الكربىه. انظر: 328الوجوه، صّنف يف أدب القضاء ، ت 

  .(1/248) طبقات الشافعينيو 

  ./ب(210) (3)

  .(1٩/3٩7) كفاية النبيهو ( 7/1٩) الكبري احلاويانظر:  (4)

  .(4/377) روضة الطالبنيو ( 11/130) الشرح الكبريانظر:  (5)

  .(1٩/3٩7) انظر: كفاية النبيه ذكره ابن الرفعه. (6)
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عشرة دراهم ونصف، فعلى قول ابن خريان أو له علّي درهم ونصف،  قال: لو و 
مبهم له تفسريه بنصف أي  أنَّهالنصف مبهم وعلى قول اجلمهور، وجهان: أحدمها: 

فيلزمه درهم ونصف درهم وعشرة دراهم ونصف درهم  ،مبنّي  أنَّهأصحها: و شيء شاء، 
للنصف على نصف  بعتك بدرهم ونصف هل يصح محالً  قال: وخيرَّج عليهما ما إذا 

 .(1)ال؟ جلهالته أو درهم 
حنطة  (2)مائة وقفيز قال: لو درهم فالنصف مبهم وكذا و نصف  قال: ف ،قّدم وول

 .(4)للمائة تفسرياً  (3)فاملائة مبهمة خبالف قوله مائة وثالثة دراهم ؛ ألن احلنطة ال تصح
له علّي ألف درهم يرفعهما وتنوينهما فاأللف مبهم وله تفسريه مبا ال  قال: لو و  

مما قيمته األلف منه  (5)له علي ألف قال:  أنَّهينقص قيمته عن درهم من كل شيء فك
 .(7()6)درهم

  

                                                           

 روضة الطالبنيو ( 11/130) الشرح الكبريانظر:  صححه الرافعي والنووي وابن الرفعه. (1)
  .(1٩/3٩7) كفاية النبيهو ( 4/378)

مكيال كان يكال به قدميا وخيتلف مقداره يف البالد، ويعادل ستة عشر  و القفيز: ه (2)
 أربعة وعشرين ذراع . و جرام ، ومن األرض قدر مائة و كيل

معجم لغة و ( 2/751) املعجم الوسيطو ( 5/3٩5) بانظر: لسان العر 
  .(368ص/الفقهاء)

  .يف )ز(: ال تصلح (3)

  .(4/378) روضة الطالبنيو ( 11/130) الشرح الكبريانظر:  (4)

  .زايدة من )ز( (5)

   .زايدة من )ز( (6)

   .(4/378) روضة الطالبنيو ( 11/130) الشرح الكبريانظر:  (7)
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مائة ودرهم زعفران يرجع يف تفسري أو  (1)علّي مائة ودرهم وزن زعفران قال: لو و  
له عندي مائة ودرهم فضة ينبغي أن يصري قال: لو القاضي : وكذا قال: املائة إليه ، 

 .(2)مفسره به للعادة
 وزنه خمتلف يف األقاليم.و : لفظ الدرهم على ماذا حيمل اللفظ السابع

 :  وفيه مسائل 
 له علّي درهم لزمه درهم من الدراهم اإلسالمية املعتربة شرعاً  قال: : إذا  األوىل

وهي املعترب هبا نصب الزكوات والدايت وغريها من املقدرات الشرعية، وقد بنّي يف  
زنة كل دانق مثان حبات ومُخْسا حبة من  (4)وزنه ستة دوانيقو حاله  (3)كتاب الزكاة

حبات الشعري املتوسط اليت مل تقشر وقطع من طرفيها ما دّق وطال، فالدرهم مخسون 
، (6)اثنان وستون حبة (5)حبة ومخسا حبة، زنة كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فاملثقال

                                                           

نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية، منه أنواع برية، ونوع صبغى هو الزعفران:  (1)
  (.2/203انظر: معجم املصطلحات ) طيب مشهور.

  .(45/236) انظر: املطلب العايل (2)

  ليس ضمن اجلزء احملقق. (3)

َن األ (4) َا قِّيَل داانٌق َكَما قَاُلوا للدِّْرهمِّ دو الّدانِّق والّداَنُق: مِّ ُسُدُس و ْرهام، َوهُ زان، َوُرمبَّ
  .(10/105) . انظر: لسان العرب4٩6، غرام الدانق يسأو ي دوانقو الدِّْرَهمِّ ، واجلمع دوانيق 

، وأيضًا ما يكون موزونه قطعة ذهب مقدر أنَّهالشيء: ميز قال: ما يُوزن به ومث املثقال:  (5)
  (.1٩3انظر: التعريفات )ص/ بعشرين قرياطاً يسوى أربعة ونصف من ماهجه على وزن الدينار.

  .(4/378) روضة الطالبنيو ( 11/131) الشرح الكبريانظر:  (6)
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أربعون و مثانية ، فعلى هذا الدرهم يف الدانق مثان حباتوالروايين :  املاوردي (1)وقال
 .(2)حبة

ألف درهم لزمه ذلك هبذا املقدار إال أن يكون  أو له علّي مائة درهم  قال: فإذا  
 .(4)الوزن وجهان أو ففي محلة على العدد  ،يتعامل فيه ابلدراهم عدداً  (3)ببلد

 وزن كل درهم أربعة دوانيق ،   (6)الشام (5)فسره بدراهم انقصة كدراهم ]طربية[و فل 
وزن كل منها أربعة دوانيق ونصف ، فإما أن يكون اإلقرار  (7)دراهم خوارزم أو 

كان التفسري   كان ببلد اتم الدراهم فإنْ ببلد درامهه انقصة، فإن ْ أو ببلد درامهه اتمة 
على القولني يف  أنَّهيقبل، واثنيهما: عن ابن خريان  أنَّه، فطريقان: أصحهما:  ًً متصال

 .(8)تبعيض اإلقرار

                                                           

  ./أ(210) (1)

 .(11/131) والشرح الكبري( 6/136) حبر املذهبو ( 7/52) الكبري احلاويانظر:  (2)
   .(4/378) روضة الطالبنيو 

 يف )ط( : لفظ ببلد مكرره.  (3)

   .(6/136) وازنه ، والثاين: تلزمه عددا ووزان .انظر: حبر املذهب: تلزمه األولالوجه  (4)

 يف )ط( : طرقة.  (5)

هي اآلن تقع يف فلسطني ضمن و هي قصبة األردن ابلشام و منسوبة إىل طربية الشام  (6)
 موسوعة ويكبيداي و ( 2/16) منطقة اجلليل الشرقي . انظر: املغرب يف ترتيب املعرب

ز من كل جهة ، أو إقليم منقطع عن خراسان ، وعن ما وراء النهر ، وحتيط به املف (7)
زبكستان وتسمى أو جيحون ، وتقع اليوم غرب  آخروهي انحية عريضة ومدن كثرية ، وهي 

 موسوعة ويكبيداي  و ( 2/3٩5) خيوة. انظر: معجم البلدان

 روضة الطالبنيو ( 11/131) الشرح الكبريانظر:  صححه الرافعي والنووي. (8)
  .(6/137) حبر املذهبو ( 4/378)
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 .(1)يقبل أنَّهمل يقبل إال أن يصدقه املقّر له، وفيه وجه:  كان منفصالً   إنْ و  
، إن فسره منفصالً و بل قُ  فسره متصالً  م انقصة فإنْ أهنَّ ز أو إن كان ببلد و  

، وجيري  (2)ال يقبل أنَّهيقبل، وصحح القاضي:  أنَّهاملنصوص  وفوجهان: أظهرمها: وه
 فإنّ  (3)أكثر من الدراهم اإلسالمية كَغْزنَةَ  أنَّهز أو اخلالف فيما إذا أقّر بدراهم يف بلد 

زنة كل درهم مثانية دوانيق، هل حيمل إقراره على   (4)التعامل فيها ابلدراهم البغلية
أو  محلناه على البغلية ففسره ابإلسالمية متصالً  البغلية ؟ فإنْ أو الدراهم اإلسالمية 

 .(5)منفصالً 
 : فرعان

بعشرة  م يبيعون شيئاً أهنَّ القاضي : جرت العادة يف املعامالت ابلسوق قال:  
أقّر عند احلاكم  أو فيقرون بتسعة داننري ودانق بعشره  دانقاً و دراهم ويعطون تسعة 

 .(6)وفيه إشكال ،بعشرة داننري رمسية فينزل على ذلك

                                                           

  .(4/378) روضة الطالبنيو ( 11/131) الشرح الكبريانظر:   (1)

( 4/378) روضة الطالبنيو ( 11/131) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (2)
    .(45/241) املطلب العايلو 

وهي احلّد بني خراسان واهلند يف  وهي مدينة عظيمة ووالية واسعة يف طرف خراسان،(3)
طريق فيه خريات واسعة، ينسب إليها السلطان حممود بن سبكستني الغزنوي ، وهي تقع اآلن يف 

 موسوعة ويكيبيداي و ( 428)ص/ أاثر البالدو ( 4/201) أفغانستان. انظر: معجم البلدان

 املصباح املنريو ( 113)ص/ له رأس البغل. انظر: حترير األلفاظقال: منسوبة إىل ملك ي (4)
(3/213).  

 كفاية النبيهو ( 37٩-4/378) روضة الطالبنيو ( 11/132) الشرح الكبريانظر:  (5)
(1٩/416).  

  .(45/245) انظر: املطلب العايلذكره ابن الرفعه. (6)
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إال : ظاهر كالم الشافعي يف بعض املواضع أّن الدراهم ال يكون الثاين 
خيالفه يف قوله الدراهم قد يعرّب به عن املضروب  املاوردي، وظاهر كالم  (2()1)مسكوكا

 . (4)ما يفهمه آخر، ويف كالم الشافعي يف موضع (3)غري أّن احلكم فيه يتعلق ابلقدر منه
  

                                                           

 السكة هي احلديدة اليت تطبع عليها الدراهم والداننري. انظر: غريب احلديث للخطايب (1)
(1/456).  

  .(6/236) انظر: األم (2)

  .(7/52) الكبري احلاويانظر:  (3)

   .(6/237) انظر: األم (4)
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إىل اخلالص  إىل القدر املذكور ينصرف أيضاً  كما ينصرف شرعاً (1)الثانية: الدرهم 
فيأيت فيه التفصيل  ،كالتفسري ابلناقص وفه (3)فسره مبغشوش وفل ،(2)من النقرة

هبا سواء  (6)الذي يقتضيه املذهب قبول التفسريالطيب: و القاضي أبقال: و  (5)(4)املتقدم
 .(7)فصلأو وصل 

قبل بغري ال يُ  أنَّهبل، وفيه وجه: بغري سكة البلد قُ أو فسره جبنس رديء الفضة و ول 
 . (8)سكة البلد

غلب التعامل هبا يف  وول ،فصلأو سواء وصل  ابلفلوس مل يقبل اتفاقاً  (٩)فسرهو ول
 .(10)فسر بدراهم مزيفة ال فضة فيها كالنحاس والرصاص ووكذا ل ،بلد اإلقرار

اإلمام والغزايل: ال فرق يف لزوم  الوازن من الدراهم بني أن يطلق قال: : الثالثة 
يصغره فيقول أو دراهم صغار أو يصفه ابلصغر فيقول درهم صغري أو لفظ الدرهم 

                                                           

  .يف )ز( : الدراهم (1)

   .(243)ص/ أي: سبيكة الفضة. انظر: حترير ألفاظ التنبيه  (2)

  (.343الدرهم املغشوش: هو الذي فيه حناس أو  غريه. انظر: حترير ألفاظ التنبيه )ص/ (3)

  .(4/37٩) روضة الطالبنيو ( 11/132) الشرح الكبريانظر:  (4)

  .147أي: املتقدم ص (5)

  ./ب(211)  (6)

 كفاية النبيهو ( 4٩6 -4٩5)ص/ انظر: التعليقة ذكره أبو الطيب وابن الرفعه. (7)
(1٩/418).  

 كفاية النبيهو ( 4/37٩) روضة الطالبنيو ( 11/132) الشرح الكبريانظر :  (8)
(1٩/41٩).  

  .يف )ز(: فسرها (٩)

  .(1٩/418) انظر: كفاية النبيه (10)
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فسره بناقص يف القدر جاء فيه التفصيل املتقدم يف و ول ،دريهمان فيلزمه كاملأو دريهم 
يف قال: ف ،درهم صغريو ون بني قوله دريهم آخر و فّرق البغوي و ، (1)التفسري ابلناقص

 ،كان ببلد وزنه وزن مكة فعليه وزن مكةإن  و  ،إن كان بطربية يلزمه نقد البلد :الثاين
إذا  :حامد ومن اتبعه والشيخ أبقال: و ، (3)،وفيه اعرتاض للرافعي (2)وكذا إن كان بغزنة

الرافعي قال: و  ،ا أصغر من اإلسالميةهنَّ درهم صغري لزمه درهم من الطربية ؛أل قال: 
 .(4)أظهر األوليشبه أن يكون 

الغزايل و فمقتضى ما ذكره  اإلمام  ،دراهم كبار أو له علّي درهم كبري  قال: لو و  
البغوي : قال: ، و  (6)ونقل الشيخ أيب حامد يوافقه عي:الرافقال: ،  (5)أطلق وكما ل  أنَّه

إن كان بغزنة و  ،بطربية لزمه وزن مكة أي دراهم اإلسالمأو إن كان ببلد وزنه وزن مكة 
صاحب الذخائر : قال: ،  (8)عنه أجيبو ،واستشكله الرافعي  (7)لزمه من نقد البلد

 . (٩)لصغاروحيتمل خترجيه على الوجهني يف ا

                                                           

  .(11/133) والشرح الكبري( 7/81) انظر: هناية املطلب (1)

  .(4/245) انظر: التهذيب (2)

  .(11/133) الشرح الكبريانظر:  (3)

  .املصدر السابق (4)

   .(4/380) الطالبنيروضة و ( 11/133) والشرح الكبري( 7/81) انظر: هناية املطلب (5)

  .(11/133) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .(4/245) انظر: التهذيب (7)

أو اما أن يعترب اللفظ  نَّهاجلواب: إذا كان بطربية ال يالئم اجلواب فيما إذا كان بغزنة أل (8)
عرفت البلد ان اعتربان اللفظ فيجب الوزن ابلطربية وان اعتربان عرف البلد فيجب نقد البلد نقرة. 

  .(11/133) الشرح الكبريانظر: 

  .حبثت عنه فلم أقف عليه (٩)
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، وفيه (1)له علّي دراهم لزمه ثالثة وال يقبل تفسريه أبقل منها قال: : إذا الرابعة
 .(2)يقبل بدرمهني بناء على أّن أقل اجلمع اثنان أنَّهوجه: 

سفه  أو وقع التفسري بعد احلجر عليه مبرض  وفسر أبكثر من ثالثة قبل ول وول 
  .3)وقع قبله وكما ل

ال بّد من  أنَّه (4)عظيمة فكذلك جيري فيه الوجه املتقدمأو دراهم كثرية  قال: لو و 
 .(6()5)الكثرةو بيان وجه وصفها ابلعظمة 

 .(7)له علّي أقل أعداد الدراهم لزمه درمهان قال: لو و  
رده البغوي أو ما  وله علّي مائة درهم عددا فوجهان: أحدمها: وه :(8)لو قالو 

يلزمه اجلمع بني العدد والوزن والصحة فيأيت مبائة عددا صحاحا زنتها  أنَّهوالرافعي 
 .(٩)مائه

وكذا يف  (1)شرتط أن يكون كل درهم ستة دوانيقوال يالبغوي واملتويل : قال:  
زن انقصة هذا إذا كانت دراهم البلد وازنة فإن  البيع ال يوجد مائة عددا وهي يف الو 

 . (2)كالعلوية مبكة لزمه نقد البلد على املذهب   عدداً أو  كانت نقصاً 
                                                           

   .(4/380) روضة الطالبنيو ( 11/133) الشرح الكبريانظر:  (1)

  .(422)ص/ انظر: التعليقة (2)

 .(45/260) ايلانظر: املطلب الع (3)

  أي: الصفحة السابقة. (4)

 اجلملة مكررة يف )ط(.   (5)

    .(4/380) روضة الطالبنيو ( 11/133) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .املصدران السابقان (7)

  ./أ(211) (8)

  .(4/246) التهذيبو ( 4/380) روضة الطالبنيو ( 11/133) الشرح الكبريانظر :  (٩)



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

156 
 

أتى  وال حىت لأو سواء كان عددها مائة  اثنيهما: يلزمه زنة مائة درهم صحاحاً 
 قال: على الصحة واختاره اإلمام  وحيمل العدد ،مثانني وزهنا مائة صحيحة قبلت منه

 األوليقتضي ذهاب بعضهم إىل الوجه  وجب مائة وزن كل منها درهم وهأو فأبعد من 
ففي قبوله تردد  ،درمهني وزهنما مائةأو جاء بدرهم وزنه مائة  ول أنَّهوفرّع عليه  ،إىل ذلك

ا وقع البيع مبثل وال جييء ذلك يف البيع بل حيمل الدراهم إذ قال:  ،للشيخ أيب حممد
 .(3)العادةذلك على 

 . (4)إن مل يكن وازنهو  من الدراهم لزمه مائة عدداً  له علّي مائة عدداً  قال: لو و  
جه، أحدها: مثانية أو له علّي من درهم إىل عشرة ففيما يلزمه  قال: لو : فرع 

حامد: و ، واحتج الشيخ أب(6)العراقيون والغزايل والروايين (5)،واثنيها: تسعة و]صححه[
 دون الثانية، وانزعه األوىللفالن من هذه النخلة إىل هذه النخلة تدخل  قال: لو  نَّهأب

لو ايين: الرو قال: ، قلت :وقد  (7)ما ال يدخالن كما يف البيعأهنَّ أشار إىل و الرافعي فيه 
، واثلثها: وصححه البغوي (8)إىل هذا احلائط مل تدخل احليطان ما بني هذا احلائطقال: 

                                                                                                                                                            
= 

  . (4/246) انظر: التهذيب (1)

  .(11/134) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي. (2)

  .(7/105) انظر: هناية املطلب (3)

  .(4/380) روضة الطالبنيو ( 11/134) الشرح الكبريانظر:  (4)

 يف )ط(: صححها.  (5)

  .(6/145) حبر املذهبو ( 45/262) املطلب العايلو ( 1/370) انظر: الوجيز (6)

 حبر املذهبو ( 4/380) روضة الطالبنيو ( 11/134) الكبريالشرح انظر:  (7)
(6/145).  

  .(6/145) انظر: حبر املذهب (8)



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

157 
 

 . وسيأيت يف الطالق (3)واإلبراء (2)جه يف الضمانو ، وقد مّر نظري األ(1)يلزمه عشرة أنَّه
ما بني درهم إىل عشرة ففي ما يلزمه أو له علّي ما بني درهم وعشرة قال: لو و  

واإلمام اإلتفاق  املاوردين مرواين هنا عن النص وزعم األوالجه الثالثة والوجهان و األ
يف الوصية أعطوه ما بني قال: ،وفيما إذا  (5)وجزم به البغوي والروايين (4)األولعلى 

إن مل يرده و إن أراد احلساب فله مخسة ومخسون  أنَّهالدرهم والعشرة وجه: 
وال شك يف طرده هنا وجيوز أن يفرق ويقطع بوجوب الرافعي : قال: ،  (7)مثانية(6)]فله[

وقد النووي : قال: ،  (٩)وعشرة خبالف إىل عشرةا بني درهم مقال:  (8)ابلثمانية فيما إذا
 قال: لو و البغوي : قال: ،  (11)، قلت: والروايين (10)الطّيبو يقطع هبذا الفرق القاضي أب

  أن الواجب مثانية.األوىل، أي :على اختياره يف (12)ما بني عشرة وعشرين جيب تسعة
                                                           

  .(4/23٩) انظر: التهذيب (1)

  (.285الضمان: ضم ذمة إىل ذمة األصيل يف املطالبة. انظر: معجم لغة الفقهاء )ص/ (2)

حبّط مقدار منه  أو هو أن يربأ أحٌد إبسقاط متام حقِّه الذي هو على اآلخر، اإلبراء:  (3)
  (.15. انظر: التعريفات )ص/عن ذمته

  .(7/58) الكبري واحلاوي( 7/83) انظر: هناية املطلب (4)

  .(6/145) حبر املذهبو ( 4/23٩) انظر: التهذيب (5)

  .زايدة من )ز( (6)

  .(45/263انظر: املطلب العايل) (7)

  ./ب(212) (8)

  .(4/381) روضة الطالبنيو ( 11/135) الشرح الكبري ووافقه النووي انظر: (٩)

  .(4/381) انظر: روضة الطالبني (10)

   .(6/145) انظر: حبر املذهب (11)

 ( 4/23٩انظر: التهذيب) (12)
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القّفال : قال: ما بني الدرهم إىل العشرين ،  أو من درهم إىل عشرين  قال: لو و  
 . (1)يلزمه عشرة أنَّه األوىلتفريع منه على قوله يف  ويلزمه عشرون وه

 :اللفظ الثامن
 : وفيه صاورإضافة املقّر به إىل ظرفه  

: اإلقرار ابملظروف ال يكون إقرار ابلظرف واإلقرار ابلظرف ال يكون إقرار  األوىل
سيف يف غمد أو ، (2)مسن يف بستوقةأو له عندي زيت يف جرة ، قال: ابملظروف، فإذا 

 قال:  أو طعام يف سفينة ، أو لنب يف قربة ، أو يف جراب ، أو ثوب يف منديل أو ،
ال يكون مقرّا ابجلرة وال الغمد وال املنديل وال اجلراب وال  ،غصبت منه هذه األشياء

له عندي جرّة فيها زيت وحنوه وعلى هذا  :وكذا عكسه كقوله ،ذلك والسفينة وحن
 أو  (3)عبد على رأسه عمامة ودابة على ظهرها سرج ومحار عليه إَِّكافٌ قال: القياس إذا 

ْنطََقةٌ  أو  (4)فرس يف اصطبل أو زمام  يف  أو عبد عليه قميص  أو  (5)عبد يف وسطه مِّ
ْنطََقة واخلف والقميص رجله خف ال يكون مقرّا ابلسرج والعمامة واإلكاف والزمام واملِّ 

قميص على أو ثوب أو عندي عمامة  قال:  أو  قال: لو وكذا عكسه  ،واإلصطبل
إذا أقّر بعبد عليه شيء  ابن القاص : قال: ، و  (6)عبد وحنوه ال يكون مقرّا ابلعبد

                                                           

  .(6/145) انظر: حبر املذهب ذكره الروايين. (1)

  .(1/333) جرة كبرية من اخلزف . انظر: تكملة املعاجم العربية البستوقة: (2)

ابلَشَعر. انظر: تكملة و وهي ضرب من السروج تتخذ من نسيج القنب احملشاإلكاف:  (3)
   .(2/238) اللغة العربية

( 11/18) قيل موقف الفرس. انظر: لسان العربو موقف الدابة  ووه االصطبل: (4)
  .(4/1624) اللغةالصحاح اتج و 

( 355) مْنطَقة. انظر: القاموس الفقهي وكل َما شددت بِّهِّ وسطك فـَهُ املنطقة:   (5)
  .(803) الكلياتو 

  .(382-4/381) روضة الطالبنيو ( 136-11/135) الشرح الكبريانظر:  (6)
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خبالف ما إذا  (2()1)كالعمامة والثوب واملنطقة ]كان مقرّا ابلعمامة والثوب واملنطقة[
زيد املروذي والقاضي الطربي وابن الصباغ ومل يرتضه و بفرس عليه سرج واتبعه أ قال: 

على دابة يكون على هذين  له عندي عبد قال: لو و : (4)]الروايين[قال: ،  (3)اجلمهور
 .(5)الوجهني
إن  و كان مقرّا ابلطرز إن كان منسوجا فيه،   (7)عندي ثوب مطّرز (6)له قال: لو و  

دآبة يف أو له عندي خامت فيه فّص  قال: لو فوجهان جيراين فيما  ،كان مركبا عليه
شجرة أو قفة عليها عروة  أو جارية يف بطنها جنني  أو يف بطنها سخلة  أو رجلها نعل 

عليها مثرة هل يكون مقرّا ابلفص والنعل والسخلة والعروة والثمرة ؟ وصحح البغوي يف 
 .(8)ال يكون مقرّا به أنَّهالفّص 
ما أردت  قال: و  ،وجاء خبامت فيه فصّ  (٩)عندي خامت :اقتصر على قولهو ول 
الرافعي : وينبغي قال: ،  (10)مقّر ابلفصّ  وففي قبوله وجهان: أصحهما: ال وه ،الفصّ 

                                                           

  .سقط من )ز( (1)

  .(4/382) روضة الطالبنيو ( 11/136) والشرح الكبري( 386انظر: التلخيص )ص/ (2)

  .(1٩/434) كفاية النبيهو ( 43٩)ص/ انظر: التعليقة (3)

  .املاوردييف )ط( :  (4)

  .(6/114) انظر: حبر املذهب (5)

  .سقط من )ز( (6)

  (.2/371الطرز: هو علم الثوب. انظر: املصباح املنري ) (7)

   .(4/382) روضة الطالبنيو ( 11/136) والشرح الكبري( 4/254) انظر: التهذيب (8)

  ./أ(212) (٩)

  .(4/382) روضة الطالبنيو ( 11/136) الشرح الكبرييقبل. انظر:  أنَّهالثاين: و  (10)
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له قال: أشار إىل خامت معنّي وفص و و ل نَّهوالوجه القطع أباإلمام : قال: ،  (1)أن يقطع به
له جارية فجاء جبارية يف بطنها جنني قال: لو وجيراين فيما  (2)مقّر ابلفص أنَّههذا اخلامت 

ىل ابلقبول ، أحدمها: ال وبه أجاب القّفال، أو واّدعى أن اجلنني له هل يقبل وهذا 
 .(4)يصح قطعا أنَّههذه اجلارية إال محلها ف (3)خذ[ :]لهلو قالأظهرمها: نعم، كما و 

ة يف بطنها جنني على قوله جاريويشبه أن يرتب الوجهان يف الرافعي : قال:  
له عند أو ففي تن ،ل احلملأو اإلقرار ابجلارية مطلقا يتن :، إن قلنا(5)الوجهني هنا

ال يكون مقرّا ابحلمل  نَّهله قطعنا أبأو ال يتن :إن قلناو  ،تقييدها بكوهنا حامال وجهان
شجرة عليها مثرة  قال: . ويرتب الوجهان أيضا فيما إذا (6)جارية يف بطنها محلقال: إذا 

كما   (7)ل الثمرة؟ وهي ال تدخل بعد التأبريأو على أن اإلقرار ابلشجرة املطلقة هل يتن
، وال تدخل قبل (٩)بعيد ووه (8)ا تدخلأهنَّ ى القّفال: أو ل يف البيع ، ويف فتال تدخ

                                                           

 .(11/136) الشرح الكبريانظر:  (1)

  .(7/67) انظر: هناية املطلب (2)

  .زايدة من )ز( (3)

 والشرح الكبري( 1٩/431) انظر: كفاية النبيه ذكره الرافعي والنووي وابن الرفعه. (4)
  .(4/382) روضة الطالبنيو ( 11/137)

  .(11/136) الشرح الكبريانظر:  (5)

  .(4/382) روضة الطالبنيو ( 11/137) الشرح الكبريانظر:  (6)

هو التلقيح ومعناه شقُّ طلع النخلة األنثى لُيذّر فيه شيء من طلع النخلة الذكر  التأبري: (7)
  (.50. انظر: التعريفات )ص/فتصلح مثرتُه إبذن هللا تعاىل

  .(247)ص/ ي القفالأو انظر: فت (8)

  .(45/280) انظر: املطلب العايل (٩)
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أرضا غصبت منه قال: لو ، وجيراين فيما (1)التأبري يف أظهر الوجهني وجزم به البغوي
 .(2)الشجر الذي فيها يلقال: و 

ة ونعل يف حافر وعروة جنني يف بطن جاريأو له عندي فص يف خامت  قال: لو و  
مل يكن مقرّا ابخلامت واجلارية  ،قميص على عبدو مثرة على شجرة أو  (3)هعلى قمقم

، وتدخل العروق يف اإلقرار ابلشجرة واألشجار يف  (4)القمقمة والشجرة والعبدو الفرس و 
ضابط الباب أن ما يدخل حتت البيع املطلق يدخل و القّفال : قال: ، (5)اإلقرار ابلبستان

،  (6)ا تدخل يف اإلقرارأهنَّ ا على زعمه حتت اإلقرار وما ال فال إال الثمار املؤبرة وهذ
مقّر به وما يتصل به وال  وت االسم فهالضابط أن ما يدخل حتاإلمام والرافعي : قال: و 

له االسم أو يدخل يف االسم فإن مل  يندرج يف البيع مل يدخل يف اإلقرار وما ال يتن
 . (7)يف اإلقرار وجهان كاحلمل والطل ففي دخوله ،ويدخل يف البيع

له هذا العبد إال  قال: لو له عندي رأس عبد كان مقرّا ابلعبد ، و  قال: لو :  فرع
إال رأسه فوجهان: أصحهما: أو غصبت عبدا إال يده  قال: لو رأسه مل يكن استثناء ، و 

                                                           

( 4/254) التهذيبو ( 4/382) روضة الطالبنيو ( 11/137) الشرح الكبري انظر:(1)
   .(1٩/432) كفاية النبيهو 

  .(7/٩4) انظر: البيان (2)

ُبُه اْلُمَسافُِّر َواجْلَْمُع اْلَقَماقُِّم. انظر:  القمقمه: (3) ْن ُصْفٍر َلُه ُعْرَواَتنِّ َيْسَتْصحِّ هْلَاءِّ وَِّعاٌء مِّ ابِّ
  .(2/516) املصباح املنري

  .(4/382) روضة الطالبنيو ( 11/137) الشرح الكبريانظر: (4)

  .(1٩/432) كفاية النبيهو ( 247)ص/ ي القفالأو انظر: فت (5)

كفاية و ( 383-4/382) روضة الطالبنيو ( 138-11/137) الشرح الكبريانظر:  (6)
  .(1٩/432) النبيه

 روضة الطالبنيو ( 11/138) الشرح الكبري انظر: ذكره الرافعي والنووي وابن الرفعه. (7)
  .(45/280) املطلب العايلو ( 4/383)
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.                                        (2)إليه أنَّهمقرّا جبزء منه يرجع يف بي (1)يكون غصبا جلميعه، والثاين: يكون
ال يكون إقرار له ابلكيس ويكون  ،له علّي ألف درهم يف هذا الكيس قال: : الثانية

ال شيء فيه وال خيرج يف األخري من  أو أقل  أو أكثر أو مقرّا أبلف سواء كان فيه ألف 
إن كان فيه دون األلف ، فهل يلزمه متام األلف ؟ فيه و على تبعيض اإلقرار مبا يرفعه 

قال: ، (3)القّفال : نعمقال: غريه إال النص، و  زيد املروزي : ال ونسبه وأبقال: وجهان: 
 .(4)أقوى ووهالرافعي : 
له عندي األلف الذي يف هذا الكيس  قال: عّرف األْلَف ابأللِّفِّ والالم ف وول  

ميكن أن خيرج و الرافعي : قال: ،  (5)ال يلزمه إمتامه أنَّهفكان فيه دون األلف، فالصحيح 
فيه شيء ففي وجوب األلف إن مل يكن و اللفظ أو على اخلالف يف أّن اإلشارة تقدم 

وال  (6)ةأو حلف ليشربن ما يف هذه اإلدو قوالن، وقيل وجهان، وقراب من القولني فيما ل
 . (7)ماء فيها هل ينعقد بيمينه ؟

النووي قال:  ، (8)ال فال :إن قلناو  ،نعم صح اإلقرار ولزمه األلف :وحيث أن قلنا
 .(1)مل يعرتف بشيء يف ذمته نَّهلزمه ألال ي أنَّهينبغي أن يكون الراجح : 

                                                           

 ./ب(213) (1)

  .(7/62) الكبري احلاويانظر:  (2)

 روضة الطالبنيو ( 11/138) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي وابن الرفعه. (3)
  .(1٩/427) كفاية النبيهو ( 4/383)

  .(11/138) الشرح الكبريانظر:  (4)

 روضة الطالبنيو ( 11/138) الشرح الكبريانظر: صححه الرافعي والنووي. (5)
(4/383). 

  (.1/116. انظر: معجم املصطلحات )للماء إانء صغري من جلد يتخذاإلداوة:  (6)

  .(1٩/428) كفاية النبيهو ( 11/138) الشرح الكبريانظر:  (7)

  .(1٩/428) انظر: كفاية النبيه (8)
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 ،من هذا العبد ألف درهم أو له يف هذا العبد ألف درهم  قال: : إذا الثالثة 
أم ال،  ، قيل له: هل وزنت أنت شيئاً وزن يف مثنه ألفاً  أنَّهأردت  قال: فإن  أنَّهطولب ببي

 .(3)أيضا فالعبد بينهما (2)وزنت]ألفا[ قال: إن و فالعبد كله للمقّر له ، ،ال قال: فإن 
مخس  قال: إن و وزنت ألفني فالعبد بينهما أثالاث للمقّر له ثلثه ،  قال: إن و  

اشرتيناه يف عقدين ووزن من  قال: إن و وعلى هذا القياس  ،مائة فاملثالثة بينهما ابلعكس
صدق يف بغري ذلك  أو خبمس مائة  أو واشرتيت أان ابقيه ألف  يف شراء ُعشره ألفا مثالً 

على ماله جناية أرشها ألف صدق وتعلق  أو جىن عليه  أنَّهأردت  قال: إن و  ،الكل
وال يعترب فيه تصديق العبد وال يتعلق  ،يسلمه ليباعأو األلف برقبته وجيب أن يفدي به 

 .(4)برقبته إال أن يصدقه فيكون يف تعلقه بذمته اخلالف املشهور
على ألف، ففي قبوله وجهان: أظهرمها عند مرهون عنده  أنَّهأردت  قال: إن و  

وله أن يطالبه ابأللف الذي أقّر به وبتفسري اجململ وال يطالبه مبجرد  ،(5)الغزايل: ال
التفسري بل يدعي عليه جبهة يبىن عليها الطلب، وعند األكثرين وجزم به البغوي: 

 .(6)نعم

                                                                                                                                                            
= 

  .(4/383) انظر: روضة الطالبني (1)

  .زايدة من )ز( (2)

 كفاية النبيهو ( 4/384) روضة الطالبنيو ( 141-11/140) الشرح الكبريانظر:  (3)
(1٩/425).   

  .املصادر السابقة (4)

  .(3/340) انظر: الوسيط (5)

 روضة الطالبنيو ( 11/140) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي و البغوي. (6)
   .(4/250) التهذيبو ( 4/383-384)
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فيباع ويدفع إليه األلف من مثنه  (2()1)وصى له من مثنه أبلف قُبل نَّهإن فسره أبو  
األلف  (3)إن نقص عنه فال شيء له وليس للمقّر أن يدفعو  ،للمقرّ  وفإن فضل شيء فه

 .(4)يقرّا العبد يف يده إال أن يرضى املقّر لهو من ماله 
 قال: فرضه فيما إذا  أنَّهإال  (5)اإلمام : انفرد به املقّر لهقال: ، كان مثنه ألفاً  وول 

من هذا العبد فال يظهر ذلك على الوجه املتقدم  قال: فأما إذا  ،له يف هذا العبد ألف
ال يعطى اجلميع ال قبضن من  أنَّه له منه بقيمة ألف وكانت قيمته ألفاً قال: فيما إذا 
 .(6)التبعيض
 ،صدقه املقّر له فالعبد له ليشرتي به العبد ففعل فإنْ  دفع إليه ألفاً  نَّهفسره أب وول 

 أقرض ألفاً  أنَّهأردت  قال: إن و  ،إن كذبه فقد أقّر ابلعبد وعليه رد األلف الذي أخذهو 
، وحكى الروايين عن (7)قصر منه يف مثنه قبل ولزمه األلف يعطيه من أي موضع شاء

 .(8)ال يقبل أنَّهبعض اخلراسانيني: 
مل  بل كان قرضاً  :املقرّ قال: و  ،اشرتيته به وهب إيّل ألفاً  أنَّهأردت  قال: لو و  

كما  وهالبغوي : قال: ،  (1)له من مثن هذا العبد ألف قال: لو . و (٩)يقبل قول املقّر له

                                                           

  ./أ(213) (1)

  .سقط من )ز( (2)

 يف )ز(: دفع.  (3)

   .(4/384) روضة الطالبنيو ( 11/141) الشرح الكبريانظر:  (4)

  .(7/77) انظر: هناية املطلب (5)

  .(4/384) روضة الطالبنيو ( 11/141) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .(4/384) روضة الطالبنيو ( 142-11/141) الشرح الكبريانظر:  (7)

  .(6/127) انظر: حبر املذهب (8)

  .(2/306) أسىن املطالبو ( 4/251) انظر: التهذيب (٩)
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مقر من احلر العبد قدر قيمته ألف، وهل  وبقيمة ألف فه (2)يف هذا العبدقال: لو كما 
يرجع  أنَّه؟ فيه وجهان: أصحهما:  أنَّهيرجع فيه إىل بي أو يكون اإلقرار مقدرا ابلقيمة 

 .(3)يتقدر ابلقيمة أنَّهه، واثنيهما: أو إن مل يسو فأي قدر قّدره به قبل  أنَّهفيه إىل بي
ال يكون مجيعه للمقّر له ويرتك منه  أنَّهكانت قيمته ألفا فوجهان: أحدمها  وفل 
 .(4)أصحهما: على ما قاله الصيمري أن مجيع العبد لهو شيء، 
ألف يف هذا العبد إال أن يريد املعيه قال: لو كما و له درهم يف دينار فهقال: لو و  
 .(6)شيئا لزمه درهم فقطو إن مل ينو  (5)فيلزماه

له علّي يف قال: لو ومجيع ما تقدم فيما إذا مل يصرح بكلمة اإللزام وهي علّي ف 
ابن القاص: قال: يمة العبد ألفا و إن مل تبلغ قو هذا العبد ألف كان إقرار ابأللف فيلزمه 

ألفني كان قال: أنت كم نقدت؟ فإن و له قال: نقد من مثنه ألفا، في أنَّهقال: يسأل فإن 
 قال: يستفسر،  أنَّهحكاه الطربي عنه وحكى البغوي عنه  (7)بينهما أثالاث كما تقدم

 قال: لو كما  وفه ،له يف عبدي هذا ألف قال: لو . و (8)وغلط فيه؛ ألن على لاللتزام
                                                                                                                                                            

= 

  .(4/384) روضة الطالبنيو ( 11/142) الشرح الكبريانظر:  (1)

  .(4/251) انظر: التهذيب (2)

 كفاية النبيهو ( 47-7/46) الكبري احلاويانظر:  صححه املاوردي وابن الرفعه. (3)
(1٩/427).   

  .املصدران السابقان (4)

  .أنَّهيف )ز(: فيلزم (5)

  .(385-4/384) روضة الطالبنيو ( 11/142) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .158أي ص (7)

( 4/386) ( وروضة الطالبني11/146) والشرح الكبري( 4/251) انظر: التهذيب (8)
  .(1٩/427) كفاية النبيهو 
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وجيعل مبثابة قوله يف مايل  (2)وميكن تقدير اإلقرار فيها مام:اإلقال: ، (1)له يف داري هذه
 العبد واإلضافة إىل املال علي بعد . (3)ألف درهم، وميكن الفرق بني اإلضافة إىل

له فيه قال: لو كما  وفهالشافعي : قال:  هذا العبد شرك، له يف قال: لو و  
 .  (5)ويطالب ابلبيان ويرجع يف مقدار احلصة إليه (4)ألف

إقرار على  ويف هذا املال ألف فه أو له يف مرياث أيب ألف  قال: :إذا  الرابعة
مل يكن إقرار على النص فيهما فله تفسريه  (6)يف مرياثي من أيب قال: لو أبيه ابلدين ، و 

 .(7)خترجياو ابلوعد يف التربع، وقيل فيهما قوالن نقال 
من مرياثي من أيب، وعن ابن القاص وصاحب  أو من مرياث أيب  قال: لو وكذا  
أراد اهلبة قُبل، وعلى  أنَّهما فرّقا بني مِّْن ويفِّ وقاال إذا اّدعى يف قوله مِّن أهنَّ  :التقريب

إن كان و منه إن كان منفردا ابإلرث لزمه الوفاء منه أو يف مرياث أيب قال: املذهب إذا 
 .(8)حصته ؟ فيه اخلالف املشهورأو له شريك فهل يلزمه اجلميع 

ظاهر نصه، و إقرار وه أنَّه: أحدمهاله يف مايل ألف درهم فطريقان: قال: لو و  
 .                                        (٩)والثاين: ال

                                                           

  .(5/388) انظر: حتفة احملتاج (1)

  .(7/78) انظر: هناية املطلب (2)

 ./ب(214)(3)

  .(6/23٩) انظر: األم (4)

  .(1٩/428) كفاية النبيهو ( 6/12٩) حبر املذهبو ( 7/47) الكبري احلاويانظر:  (5)

  .سقط من )ز( (6)

  .(4/385) روضة الطالبني و( 11/142) الشرح الكبريانظر:  (7)

  .(4/385) روضة الطالبنيو ( 11/143) والشرح الكبري( 387)ص/ انظر: التلخيص (8)

  .(4/385) الطالبنيروضة و ( 11/144) الشرح الكبري( انظر: ٩)



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

167 
 

قال: علي وغريه اخلالف فيما إذا و : القطع ابلثاين وطرد الشيخ أبوالطريق الثاين
ون: آخر و القاضي قال: يف مرياثي من أيب و قال: له يف داري نصفها ومل يطردوه فيما إذا 

سكىن شهر أو قماش أو له يف هذا الدار حق مث فسره جبذع قال: لو . و (1)يلزم طرده فيه
 .(2)قبل

 له مخسة دراهم يف ثوب، فمعناه: أسلمت إليه مخسة يف ثوب فإنْ  قال: لو و  
عقد سلم، فإن كان قبل التفريق خيري املقّر بني إقباض اخلمسة  وصدقه املقّر له فه

قال: إن كذبه و و إن كان بعده بطل السلم وبرئت ذمة املقّر عن اخلمسة ]و  ،وعدمه
 .(4)ملقّر لهاليت أقررت هبا دين عليك فالقول قول ا (3)اخلمسة[
 .(6()5)ظرف للخمسة فالقول قولهو أردت يف ثوب يل هقال: لو و  
 نَّه؛ أل صدقه كان إقرار ابطالً  مخسة دراهم يف ثوب اشرتيته مؤجال فإنْ قال: لو و  

قوالن بناء على القولني فيما  نَّهففي بطأل ،إن كذبهو يصري دراهم من سلم افرتقا عنه، 
 .(7)ابخليارضمنت ماال على أين قال: إذا 

                                                           

روضة و ( 143-11/142) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرفعي والنووي وابن الرفعه. (1)
  .(430-1٩/428) كفاية النبيهو ( 386-4/385) الطالبني

  .(4/386) روضة الطالبنيو ( 11/146) الشرح الكبريانظر:  (2)

  .سقط من )ز( (3)

 حبر املذهبو ( 13/467) يقبل. انظر: البيان ألن املقر وصل إبقراره ما يرفعه، فلم(4)
(6/140).  

 يف )ز(: قول املقّر له.  (5)

   .(6/140) حبر املذهبو ( 13/467) انظر: البيان (6)

  .املصدران السابقان (7)
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صدقه كان له عليه الثوب  يف مخسة دراهم فإنْ  (1)علّي ثوب مروي قال: لو و  
أعطاين  أنَّهإن كذبه كان عليه اخلمسة دون الثوب ؛ ألن معىن كالمه و  ،دون اخلمسة

 .(2)يف ثوب مروي مؤجل مخسة دراهم سلماً 
يف تفسري األلف  (3)صدق بيمينه ورجع املقّر له يل عليه الثوب مطلقاً  قال: لو و  

 . (4)للدراهم صدق بيمينه الثوب يل ظرفاً  أردت أنّ  قال: لو إىل املقّر ، و 
 : تكرار لفظ املقّر به.اللفظ التاسع

إن كرره ألف مرة و  ،له علّي درهم درهم درهم مل يلزمه إال درهم واحد قال: فإذا  
عند غريه أو جمالس سواء كان عند احلاكم أو كرر اإلقرار بدرهم يف جملس  ول ،وكذا

إذا كرره  أنَّهبلغتني، وحكى الروايين عن بعض اخلراسانيني: أو وسواء كرره بلغة واحدة 
إن و كما يف الطالق   ،يلزمه درمهان أنَّهأطلق و  األولمل يرد ابلثاين أتكيد  أنَّه قال: و 

 .(5)العراقيني قطعوا بلزوم درهم
له علّي درهم  قال: لو درهم ودرهم لزمه درمهان ، و  (6)له عليّ  قال: لو و  

فإن أقّر  ،عندي درهم فدرهمأو له علّي درهم فدرهم  قال: لو . و (1)درمهان لزمه ثالثةو 
                                                           

روزي، احلجارة البيض، تقدح هبا النار، وهي مدينة يف خراسان والنسبة إليها ممرو:  (1)
  (.250، وتقع اآلن يف إيران. انظر: معامل األثرية )ص/على القياس مرويعلى غري قياس والثوب 

  .املصدران السابقان (2)

  ./أ(214) (3)

  .(6/140) حبر املذهبو ( 13/467) انظر: البيان (4)

(، 4/387روضة الطالبني)و ( 11/148)والشرح الكبري( 6/141) انظر: حبر املذهب (5)
الذين تلقوا العلم من علماء الشافعية خبرسان وهنجوا هنجهم ،  اخلرسانيني هم فقهاء الشافعيةو 

القاضي و الفوراين و حممد اجلويين و الصغري املروزي ومنهم : أبقال: وشيخ طريقة اخلرسانيني الف
  .(133)املقدمة/ واإلمام. انظر: هناية املطلبو علي السنجي و أبو 

  .سقط من )ز( (6)
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 :ال يلزمه إال درهم ونص يف قوله أنَّهإن مل يقّر به فالنص و  ،أراد العطف لزمه درمهان أنَّه
فيهما  قال: اختلفوا فنقل ابن خريان وخرج و و يقع طلقتان ،  أنَّهأنت طالق فطالق 

وجد منصوصا، واثنيهما: ال  أنَّهقوالن: أحدمها: يلزمه درمهان ويقع طلقتان، وقيل: 
 .(2)يلزمه إال درهم وال يقع إال طلقة ،واملذهب تقرير النصني

درهم وقفيز ؟ فيه أو فهل يلزمه درهم  ،درهم فقفيز حنطة (3)له عليّ  قال: لو و  
 .(4)اخلالفهذا 

بعتك  قال: إذا  أنَّهوعن أيب العباس الروايين: أن قياس ماذكر يف الطالق   
 .(6()5)بدرهم فدرهم يكون ابئعا بدرمهني

 قال:  ويسأل فإنْ  ،والثاين درمهان األولعلّي درهم ودرهم ودرهم لزمه  قال: لو و  
أردت به أتكيد  قال: إن و  ،أردت ابلثالث أتكيد الثاين قبل منه ومل يلزمه إال درمهان

 ، فوجهان:األول
، وعن (7)ال يقبل ويلزمه ثالثة، وجيري الوجهان يف نظريه من الطالق أنَّهأظهرمها: 

 .(1)بعضهم القطع بعدم القبول يف الطالق واستبعد اإلمام الفرق
                                                                                                                                                            

= 

  .(4/387) روضة الطالبنيو ( 11/151) الشرح الكبريانظر:  (1)

 روضة الطالبنيو ( 11/151) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي وابن الرفعه. (2)
   .(46/٩5) املطلب العايلو ( 4/387)

 يف )ز(: ألف درهم.  (3)

  .(46/٩6) انظر: املطلب العايل (4)

    .(4/387) الطالبنيروضة و ( 11/152) الشرح الكبريذكره يف اجلرجانيات. انظر:  (5)

 .(46/٩6) العباس اجلرجاين.... انظر: املطلب العايلو ابن الرفعه: أبقال:  (6)

روضة و ( 11/148) الشرح الكبريانظر: كتاب الطالق ليس ضمن اجلزء احملقق.  (7)
  .(4/387) الطالبني
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 أنَّهإن أطلق ومل يرد شيئا فماذا يلزمه؟ نص الشافعي يف نظريه يف الطالق يف و  
كرر ألف مرة لزمه  ويلزمه ثالثة وعلى هذا ل نَّهثالثة، وقطع األكثرون أبأو درمهان يلزمه 

، وقول ابن خريان وحكاه ابن الصباغ (2)من الدراهم بعدد ما كرر كذا حكى اجلمهور
أشار إليه القاضي الطربي و وكذا قاله سليم  ،أردت ابلثالث أتكيد الثاين قال: فيما إذا 

عندي درهم ودرهم ودرهم ولفظ عندي  قال: فرض املسألة فيما إذا  (3)لكن ابن الصباغ
 . (4)إرادة التأكيد يف األعيان نُقل كما يف االستثناء منهاو إقرار ابلعني 
درهم مث درهم مث  قال: لو و  ،علّي درهم مث درهم لزمه درمهان قال: لو  (5)وكذا

درهم ودرهم  قال: لو املتقدم ، و يف التفصيل واخلالف  أو كرره ابلو  وكما ل ودرهم فه
درهم  قال: لو درهم مث درهم ودرهم ، و  قال: لو وكذا  ،مث درهم لزمه ثالثة قطعا

 .(6)درمهان ودرمهان لزمه أربعة أو درمهان ودرهم  أو ودرمهان 
 : ويف الفصل مسائل 

فوقه درهم أو مع درهم أو حتت درهم أو له درهم فوق درهم قال: : إذا  أحدرا
ال يلزمه إال درهم،  أنَّهمعه درهم ، ففيما يلزمه قوالن: أصحهما: أو حتته درهم أو 

درهم قال: خمرّج منه، وقيل: من ما إذا و واثنيهما: يلزمه درمهان كما يف الطالق، وقيل: ه
                                                                                                                                                            

= 

  .(7/81) انظر: هناية املطلب (1)

  .(4/387) روضة الطالبنيو ( 11/148) والشرح الكبري( 6/238) انظر: األم (2)

  ./ب(215) (3)

سليم و ( ، 386 -1٩/385) كفاية النبيهو ( 502)ص/ التعليقة الكربى انظر:(4)
اإلشارة و الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي الفقيه الشافعي ، له مصنفات منها اجملرد و أبو ه
 -1/411) طبقات الشافعينيو ( 2/3٩8) ه. انظر: وفيات األعيان447غريب احلديث ، ت و 

412).  

 سقط من )ز(  (5)

  .(4/387) روضة الطالبنيو ( 14٩ -11/148) الشرح الكبريانظر:  (6)
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 األولالداركي : إن مل يضف الطرف إىل ضمري قال: و منصوص، و قبل درهم، وقيل: ه
إن أضافه إىل ضمريه  و مع درهم لزمه درهم ، أو ت درهم حتأو فوق درهم قال: أبن 

علّي درهم على درهم قال: لو ، وكذا احلكم (1)حتته لزمه درمهانأو فوقه أو كقوله معه 
 . (2)درهم فوقه درهم وبعده درهم لزمه ثالثةقال: لو  األولعليه درهم ، وعلى أو 

 
 :  فرعان
له علّي دراهم مع كل درهم درهم فإن أراد اجلمع لزمه ستة،  قال: لو :  األول

 أنَّهيلزمه ثالثة وعلى الثاين يلزمه ستة ، وعن أيب إسحاق املروزي  األولإن أطلق فعلى و 
 . (3)إن كان حيسن العربية يلزمه عند اإلطالق عشرة وعند إرادة اجلمع عشرون

مقّر لزيد  أنَّه: الظاهر  املاورديقال: ، ولزيد علّي درهم مع عمر  قال: لو : الثاين 
قبلناه  األولفريجع إىل بيان فإن بنّي و مقّر بدرهم لزيد وعمر  أنَّهواليقني و مع عمر و بدرهم ه

اي هند أنت طالق مع زينب طلقت قال: لو إن الدرهم هلما قبلناه ، و و إن بنّي الثاين و 
 .                 (4)زينب كان قاذفا هلا دون زينبأنت زانية مع قال: لو دون زينب إال أن يريدها وكذا 

بعده درهم أو بعد درهم أو قبله درهم أو له علّي درهم قبل درهم قال: لو : الثانية
يلزمه درمهان أو درمهان أو يلزمه درهم  أنَّه األوىلففيما يلزمه القوالن والوجه املتقدم يف 

                                                           

 املطلب العايلو ( 4/387) روضة الطالبنيو ( 150 -11/14٩) الشرح الكبريانظر: (1)
العزيز الداركي، له يف القاسم عبد العزيز بن عبد هللا بن حممد بن عبد و أبو الدَّارَكّي هو ( 46/107)

 طبقات الشافعينيو ( 18٩ -3/188) ه. انظر وفيات األعيان375املذهب وجوه، ت 
(1/31٩).   

 روضة الطالبنيو ( 150 -11/14٩) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (2)
(4/387).   

  . (7/28) الكبري احلاويانظر:  ذكره املاوردي. (3)

  .(57-7/56) الكبري احلاويانظر:  (4)
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وبعده ودرهم إن مل يصفه إليه واألصح قبله  ووه األولضمري  (1)إن أضاف الطرف إىل
 . (2)هنا اللزوم درهم

له علّي درهم بل درهم يلزمه درهم  قال: : يف اإلضراب عن املقّر به، فإذا الثالثة
 ويلزمه درمهان كما ه أنَّهلكن درهم، وفيه وجه: أو ال بل درهم  قال: لو واحد وكذا 

 .(3)يف قوله فدرهم
قفيز حنطة بل  أو لكن درمهان  أو ال بل درمهان أو درهم بل درمهان  قال: لو و  
لكن قفيزان مل يلزمه إال درمهان وقفيزان خبالف نظريه من  أو ال بل قفيزان  أو قفيزان 

 .(4)يقع به ثالث وهذا كله إذا مل يعنّي املقّر به واحتد اجلنس أنَّهالطالق ف
هذا القفيز بل  أو له عندي هذا الدرهم بل هذان الدرمهان  قال: عّينه ف وأما ل 

ال بل هذان القفيزان فيلزمه ثالثة دراهم  أو ال بل هذان الدرمهان  أو هذان القفيزان 
 .(5)وثالثة أقفزة

دينار بل أو له درهم بل ديناران  قال: لو والثاين كما  األولاختلف جنس  وول 
قفيز حنطة بل  قال: لو وكذا  ،والديناران والدينار والقفيزانقفيزان لزمه الكل الدرهم 

له علّي دينار وديناران ال بل قفيز  قال: لو وكذا  ،قفيز شعري ودرهم بل ثوابن وحنوه
 .(6)وقفيزان يلزمه ثالثة داننري وثالثة أقفزة

                                                           

  ./أ(215) (1)

 روضة الطالبنيو ( 150 -11/14٩) الشرح الكبريانظر:  صححه الرافعي والنووي. (2)
(4/387).  

  .(4/388) روضة الطالبنيو ( 11/153) الشرح الكبريانظر:  (3)

  .املصدران السابقان (4)

   .املصدران السابقان(5)

  .املصدران السابقان (6)
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 أو درمهان بل درهم أو ال بل تسعة أو له علّي عشرة دراهم بل تسعة قال: لو و  
استثناء ويلزم  أنَّهك  (2)اهلروي : يلزمه تسعةقال: ، و  (1)ال بل درهم لزمه عشرة ودرمهان

ال يلزمه إال درهم فإن طردته حصل فيه ثالثة  أنَّهدرمهان بل درهم  قال: طرده فيما إذا 
لو درهم بل درمهان بل ثالثة مل يلزمه إال ثالثة ، و  قال: لو جه درمهان ثالثة درهم ، و أو 

 . (3)درهم ودرهم بل درهم لزمه ثالثة  قال:
 :  فصل

اتفق  فإذا أقّر بشيئني يف وقتني فإنْ  ،تعدد اإلقرار ال يقتضي تعدد املقّر به
 خرأطلق اآلو أبحدمها  أو أمكن اتفاقهما أبن قّيد أحدمها هبما  أو وصفهما وسببهما 

 .(4)أطلقهما معا كان املقّر به واحدأو 
إن اختلف العدد و ]،أحدمها تعدد املقّر به أو السبب  أو إن اختلف الوصف و  
 وفل ،خرأتأو مع اتفاق السبب والوصف دخل األقل يف األكثر سواء تقدم  (5)املقّر به[

مل يلزمه إال ألف واحد سواء وقع  آخرأقّر له أبلف يف وقت و أقّر لزيد أبلف درهم 
 أشهد شهوداً  أو  (7)جملسني وسواء كتب به ّصكاً  (6)يف أو اإلقراران يف جملس واحد 

                                                           

    .(4/388) روضة الطالبنيو ( 11/153) الشرح الكبريانظر:  (1)

  .(335)ص/ انظر: اإلشراف (2)

   .(4/388) روضة الطالبنيو ( 11/153) الشرح الكبريانظر:  (3)

  .(4/388) روضة الطالبنيو ( 11/154) الشرح الكبريانظر:  (4)

  .زايدة من )ز( (5)

  ./ب(216) (6)

انظر:  يكتب فيه املعامالت واألقارير، ووقائع الدعوى. هو الكتاب الذيالصك:  (7)
  (.2/375معجم املصطلحات )
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أشهد عليه و  آخر أشهد عليه به مث كتب ّصكاً و أبلف  كتب ّصكاً  أو على التعاقب 
 .(1)به

 وصفة تعدد ،كما ل أو زمان  أو بظرف مكان  أو منهما بسبب  قّيد كالً  وول 
أرش  أو قرض  أو أقّر يوم السبت أبلف من مثن عبد ويوم األحد أبلف من مثن جارية 

أو قبضت منه يوم السبت مائة  قال: قبضت منه يوم اجلمعة مائة و قال: أو جناية 
أو مائة  (2)قبضة منه يف حانوته أو طّلقتها يوم السبت طلقة و طّلقتها يوم اجلمعة طلقة 

عندي قال: له عندي مائة درهم صحاحا مث قال: أو قبضت منه يف اجلامع مائة ، قال: 
 .(3)مكسرة فإن املقّر به يتعددمائة 

أطلق و وصف أو زمان أو ظرف مكان أو قّيد أحدمها إبضافته إىل سبب و ول 
أقّر يوم األحد أبلف ويوم و محل املطلق على املقّيد ويلزمه ما يقتضيه التقييد ، ول خراآل

 .(4)ابلعكس مل يلزمه إال ألف واحد ويدخل األقل يف األكثرأو االثنني خبمس مائة 
 آخربغصب دار معّينة وعلى أو شهد شاهد على إقراره يوم السبت أبلف و ول 

إن مل يشهد و بغصب تلك الدار ثبت األلف والغصب أو على إقراره يوم األحد أبلف 
شهد على إقراره يف اترخيني و على إقرار واحد ؛ ألن املقّر به املطلوب واحد وكذا ل

أقّر  أنَّهشهد أحدمها على و ك وكذا لغري ذلأو جناية أو غصب أو خمتلفني بطالق 
شهد  و، أما ل (5)أقّر ابلعجمّية مجعنا بينهما أنَّهعلى  آخرو بشيء من ذلك ابلعربية 

يف مكان وشهد  أو األسباب يف وقت  أو أحد الشاهدين على شيء من األفعال 
غصبه  أنَّهشهد  وكما ل  ،آخريف مكان  أو  آخرعلى صدور ذلك منه يف وقت  خراآل

                                                           

  .(4/388) روضة الطالبنيو ( 11/155) الشرح الكبريانظر:  (1)

  (.1/1٩8أي: دكأنَّه. انظر: املصباح املنري ) (2)

   .(4/38٩) روضة الطالبنيو ( 11/155) الشرح الكبريانظر:  (3)

  .(38٩ – 4/388) روضة الطالبنيو ( 156/ 11) الكبريالشرح انظر:  (4)

   .(4/38٩) روضة الطالبنيو ( 11/156) الشرح الكبريانظر:  (5)
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طّلقها يوم السبت  أو قذفه  أو ابعه فرسه  أو أقبض منه العبد املبيع  أو عبده هذا 
 .(1)على وقوع ذلك يوم األحد مل تلفق شهادهتما ومل يثبت هبا شيء خروشهد اآل

أحدمها أبلف  أقرضه  أو مثن فرس  آخرشهد أحدمها أبلف مثن جارية و  ووكذا ل 
يستأنف الدعوى بكل  أبلف أقرضه يف شوال تّلفق لكن للمدعي أنْ  خريف رمضان واآل

معه مثبتان هذا املنصوص الذي  (3()2)ما شهدا به ويشهد له كل منهما وحيلف على
من نصه يف اإلقرار إىل نصه يف  ، ومن األصحاب من خرّج قوالً (4)قطع به اجلمهور

عال واألسباب وجعلهما على من نصه يف األف األفعال واألسباب إىل.........وقوالً 
 .(5)جدا األولقولني واستبعد اإلمام 

قذفه  أنَّه خريوم السبت واآل أو قذفه ابلعربية  أنَّهشهد أحدمها على  وول 
 أنَّهشهد أحدمها على إقراره  ويوم األحد مل يثبت بشهادهتما شيء ، ول أو ابلعجمية 

ابلعجمية  أو قذفه  يوم األحد  أنَّهعلى إقراره  خرابلعربية واآل أو قذفه يوم السبت 
 .(6)ال جيمع بني شهادهتما أنَّهفوجهان: أصحهما: 

أقّر  أنَّه خرابلبصرة واآل أو بسيف  أو قتله غدوة  أنَّهأقّر  أنَّهشهد أحدمها  وول 
 .(7): قبلت الشهادة على اجلناية املاورديقال: ابلكوفة،  أو بعصا  أو قتله عشّية  أنَّه

على إقراره أبلف مثن قرض  آخرو شهد شاهد على إقراره أبلف من مثن مبيع  وول 
عن مثن مبيع  مل يثبت يف أصح الوجهني وبنامها بعضهم على الوجهني فيما إذا اّدعى ألفاً 

                                                           

  .(4/3٩0) روضة الطالبنيو ( 11/157) الشرح الكبريانظر:  (1)

   .سقط من )ز( (2)

  ./أ(216) (3)

   .(4/3٩0) روضة الطالبنيو ( 11/157) الشرح الكبريانظر:  (4)

  .(7/٩2) انظر: هناية املطلب (5)

  .(4/3٩0) روضة الطالبنيو ( 11/157) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .(13/7٩) الكبري احلاويانظر:  (7)
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ال حيل مل يثبت  :عليه لك ألف عن قرض هل حيل له األخذ ؟ إن قلنا :املدعىقال: ف
 .(1)إال يثبتو 

أبلف من قرض ثبت األلف يف أظهر  آخرو لفا مطلقا فشهد شاهد به اّدعى أو ول
 .(2)الوجهني
على إقرار املدعى عليه به فال يلفق يف  آخرو اّدعى ملكا فشهد له به واحد و ول 

أبن املدعى أبراء  آخرو شهد واحد للمدعى عليه بوفاء الدين و أظهر الوجهني وكذا ل
 .(3)منه

عاصم العبادي : يلفق؛ ألن إضافة و أبقال: بريء إليه منه ،  نَّهشهد الثاين أبو ول 
ا قد تكون حبوالة وهي غري هنَّ غريه: ال ؛ ألقال: عبارة عن إيفائه، و  (4)الرباءة إىل املديون

 .(5)الوفاء
: ال جيب على الشاهد على اإلقرار أن يذكر يف شهادته كون املقّر الثانية 
وكذا ال جيب التعرض للحرمة والرشد وال لكونه صحيح البدن فيما  ،طائعاً  (6)مكلفاً 

، وطرده (7)يشرتط التعرض هلا أنَّهيعترب صحته يف اإلقرار به ، ويف جمهول احلرية وجه: 

                                                           

  .(4/3٩0) روضة الطالبنيو ( 11/157) الشرح الكبريانظر:  (1)

 كفاية النبيهو ( 4/3٩0) روضة الطالبنيو ( 11/158) الشرح الكبريانظر:  (2)
(1٩/281).  

شهد على اإلقرار فلم جيتمعا فلم يلفق.  خراآلو انظر: ألن أحدمها شهد على امللك  (3)
  .(46/142) املطلب العايلو ( 7/٩2) هناية املطلب

  .يف )ز(: املدين (4)

  .(4/3٩0) روضة الطالبنيو ( 11/158) الشرح الكبريانظر:  (5)

 يف )ز(: ملكا.  (6)

  . (1٩/31٩) ذكره صاحب التقريب. انظر: كفاية النبيه (7)
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 أن يذكر ما ينفي االحتمال فيقول األوىل: و  املاورديقال: ،  (1)بعضهم يف الكل
،  (3)ابشرتاط البلوغ إذا احتمل خالفه، وجزم اهلروي (2)صحيح العقل جائز األمرو ه

هبا مل جيز  اإلمام: إن كان الشاهد عارفاً قال: وهل جيوز للحاكم استفصاله عنها ؟ 
شّك احلاكم أو  إن كان جاهالً و  ،(5)يلزمه التفصيل على الظاهر من ]كالمهم[ (4)وال

فإن تعذر  (7)،فإذا استفصل ففي وجوب التفصيل وجهان (6)فيه وجب االستفصال
غيبة امتنع احلاكم بشهادته وال يشرتط التعرض لزمن اإلقرار أو االستفصال ملوت 

 .(8)سأله احلاكم إنْ  أنَّهوال جيب بي أنَّهومك
أقام بّينة بذلك عمل هبا فإن تعرضت بيّنة  فإنْ  كان مكرهاً   أنَّهإن اّدعى املقّر و  

 أقام هبا بّينة، فطريقان: و املدعي ابلطواعية 
وتنتفي الطواعية فال يقضى  (٩)ما يتعارضانأهنَّ أحدمها: تقدم بّينة اإلكراه، والثاين: 

يكون الظاهر معه فيقبل  ى على أمارات اإلكراه استفاد هبا أنْ خر أقام بّينة اآل هبما فإنْ 
، فأما على قول التساقط فينبغي أن يكون (10)قوله وهذا أييت على قول االستعمال

                                                           

( 4/370) روضة الطالبنيو ( 11/173) الشرح الكبريال يشرتط. انظر:  أنَّهاملذهب  (1)
  . (1٩/31٩) كفاية النبيهو 

  .(7/84) الكبري احلاويانظر:  (2)

  .(345)ص/ انظر: اإلشراف (3)

  ./ب(217) (4)

 يف )ط(: كالمه.  (5)

  .(7/٩6) انظر: هناية املطلب (6)

  أحدمها: يتعني عليه ذلك، والثاين: ال يتعني. املصدر السابق. (7)

  .املصدر السابق (8)

 يف )ز(: يتعان.  (٩)

  .(100-7/٩٩) انظر: هناية املطلب (10)
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 له على املشهور كما مل تكن بّينة وال تقبل الشهادة على اإلكراه مطلقاً القول قول املقّر 
إن مل تقم بيّنة ابإلكراه فإن كان هناك أمارة و  (1)بل ال بد من التفصيل ؛ الختالفه

تثبت اإلمارة ببيّنة و ل من جهته عليه موكّ  أو قيده  أو كان يف حبس املقّر له   اإلكراه أبنْ 
إن مل يكن أمارة صدق املقّر و ، (2)ار الظاهر معه فيصدق بيمينهابعرتاف املقّر له صأو 

 (4)ورواه بعضهم عن نصه يف األم (3)له بيمينه، وعن الشيخ أيب حامد: أن املصدق املقرّ 
 .(6)وضعفه بعضهم ]العجلي يف شرحه[ (5)رده الروايينأو ما  ووه

أقّر  أنَّهشهدوا  وولبوكيله مل يقبل قوله ،  أو كان يف حبس غري املقّر له  وول 
 .(7)مع وجود عالمات اإلكراه مل يقبل قوله ؛ ألن البّينة مقدمة على األمارات طائعاً 

قال: مل أقّر لطلقوين عن قرب ،  وكذبت يف اإلقرار مع علمي أبين ل  قال: لو و  
،  (8)صاحب التقريب : ال يؤاخذ ابإلقرار ؛ ألن اإلكراه حمقق فال يسقط نظر الطالق

 . (٩)اإلمام : وفيه احتمالقال: 
  

                                                           

 املطلب العايلو ( 4/370) روضة الطالبنيو ( 11/173) الشرح الكبريانظر:  (1)
(46/151). 

  .(46/151) انظر: املطلب العايل (2)

  .(7/85) الكبري احلاويانظر:  ذكرع املاوردي. (3)

  .(3/240) انظر: األم (4)

  .(6/٩5) انظر: حبر املذهب (5)

   .سقط من )ط( (6)

  .(4/370) روضة الطالبنيو ( 11/173) الشرح الكبريانظر:  (7)

  .(46/153) انظر: املطلب العايل ذكره ابن الرفعه. (8)

  .(7/100) انظر: هناية املطلب (٩)
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 :  فرع
كانت  ووكذا ل ،أبلف ثبت األلف آخرو اّدعى ألفني فشهد له هبا شاهد  ول

،  (1)أراد أن حيلف على األلف الثاين مع  شاهد األلفني والشهاداتن على اإلقرار ، ول
الثاين الروايين : ينبغي للحاكم أن يتوقف حىت يسأل الشاهد ابأللف عن األلف قال: 

 قال: إن و ] ،ال علم يل به أحلف املدعي مع شاهده وقضى له ابأللف الثاين قال:  فإنْ 
، فهل جيوز للحاكم  (2)قبضه فشهدت له ابأللف الثاين[ أنَّهكان له لكين أعلم   أنَّهأعلم 

الشهادة فيه، واثنيهما: حيلف؛  (3)أن حيلفه معه ؟ فيه وجهان: أحدمها: ال ؛ لتعارض
فعلى هذا إذا حلف ثبت  ،آخره مع شاهده مع كمال بّينته جيري جمرى شاهد ألن ميين

األلف الثاين وللمدعى عليه أن يدفعه إبقامة شاهد القبض واحللف معه فيسقط ويسقط 
 .(4)عنه فإن مل حيلف لزمه أداؤه

قال: بثالثة آالف،  آخرو اّدعى ثالثة آالف فشهد واحد على إقراره أبلف  وول 
يثبت األلف هبما ؛ ألن الشهادة مل تكمل بلفظ األلف خبالف املسألة بعضهم: ال 

وهذا إذا شهدا على  : (6)]الروايين[قال: ،  (5)قبلها فإن لفظ األلف موجود يف األلفني
ألف ، وجيوز أن  (7)ففي الثالثة االف ،أما إذا شهدا على املعىن ،اللفظ املسموع منه

                                                           

  .(4/3٩0) روضة الطالبنيو ( 7/٩0) انظر: هناية املطلب (1)

  .زايدة من )ز( (2)

  ./أ(217) (3)

  .(6/161) حبر املذهبو ( 7/78) الكبري احلاويانظر:  (4)

  .(6/161) انظر: حبر املذهب (5)

 . املاوردييف )ط(:  (6)

 يف )ز(: األلف.  (7)
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فشهد هذا أبلف  األولألف ومل يسمع الواحد إال و ألف و يكون مسع هذا الواحد ألف 
 .  (1)وهذا بثالثة

بعشرين ثبت العشرون، وفيه وجه: أن  آخرو ادعى ثالثني فشهد هبا شاهد  ول
 .(2)العشرين ال تثبت

أبلفني ردت شهادة الشاهد ابأللف  آخرو فشهد له به شاهد  اّدعى ألفاً  وول 
ال، ففي قبوله ابأللف املدعى  :إن قلنا الزائد ، ويف صريورته جمروحا به، وجهان:

طريقان: أحدمها خترجيه على قويل تبعيض الشهادة، والثاين: القطع ابلقبول، وعلى هذا 
يصري  :إن قلناو قبلت شهادته،  (4)هبما (3)ادعى املدعي ابأللفني فأعاد هذا الشاهد ول

يصري  أنَّه، ومقتضاه (5)أيخذهوحيلف املدعي مع شاهد األلف البغوي : قال: ،  جمروحاً 
يف  اإلمام: إمنا يصري جمروحاً قال: ،و  (6)وصرح به الروايين ،جمروحا يف القدر املدعى به

األلف الزائد خاصة وال يتعدى إىل غري تلك الواقعة من الشهادات، ويف أتبده، وجهان: 
تمر أحدمها: نعم كالفاسق إذا ردت شهادته بفسقه فأعادها بعد التعديل، والثاين: يس

 .(7)تزول عنه هتمة املبادرةأو إىل أن يسرت 

                                                           

  .(6/161انظر: حبر املذهب) (1)

لفظ األلفني يشمل األلف فرمبا مسع أحدمها و ألن لفظ الثالثني ال يشمل العشرين  (2)
  .(3٩1-4/3٩0) روضة الطالبنيو ( 11/158) الشرح الكبري. انظر: خراأللف وغفل عنه اآل

 يف )ز(: الشهادة.  (3)

 يف )ز(: هلما.  (4)

  .(8/343) انظر: التهذيب (5)

  .(6/161) انظر: حبر املذهب (6)

  .(7/٩0) انظر: هناية املطلب (7)
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 :وأما األلف املدعى به فيخرج الشهادة به ]على قويل تبعيض الشهادة، فإن قلنا 
قبلت وال حيتاج إىل إعادة  (1)أعاد الشهادة[ وال فل :إن قلناو تبعض ثبت األلف، 

 . (3)يف األظهر (2)]الدعوى[
لولدها هذا ولدي ولدته هذه اجلارية وقد  قال: : له جارية ذات ولد ف فصل

به يف ملكي ثبت نسب الولد عند اإلمكان وتكون  (4)استولدهتاأو علقت به يف ملكي 
ملكي منذ عشر سنني وكان  (5)هذا ولدي منها وهي يف قال: لو اجلارية أم ولد، وكذا 

وحيتمل أن جيري كان له بّينة ،  والولد ال حيتمل أن يكون العلوق به قبل امللك كما ل
وال فرق  فإن العلوق والوالدة يف امللك ال يقتضيان أمية الولد جزماً  ،(7()6)فيه وجه بعيد

ال وال بني  أو املرض وال بني أن يكون عليه دين  أو بني أن يكون اإلقرار يف  الصحة 
 هذا ولدي من هذه اجلارية :اقتصر على قوله و، ول (8)يكذبوهأو يصدقه الغرماء  أنْ 

قال: ، و (٩)وكذا أمية الولد يف أظهر الوجهني وظاهر النص ،ثبت نسبه عند اإلمكان

                                                           

  .سقط من )ز( (1)

 يف )ط(: الشهادة.  (2)

  .(7/٩1) انظر: هناية املطلب ذكره اإلمام. (3)

منكوحة. انظر: أو يف االصطالح: طلب الولد من األمة سواء كانت مملوكة  االستيالد (4)
  .(1/78) دستور العلماء

  ./ب(218) (5)

  .سقط من )ز( (6)

  .(46/158) انظر: املطلب العايل (7)

   .(417-4/416) روضة الطالبنيو ( 1٩1-11/1٩0) الشرح الكبريانظر:  (8)

  .املصدران السابقان ذكره الرافعي والنووي. (٩)
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 ووه (2)، وقيل: ال يثبت ونسبه ابن الصباغ إىل األكثرين(1)بعيد عن القياسو ه اإلمام:
 .(4)الظاهر(3)أقرب إىل القياس وللمسألة خروج على تقابل األصل و

ففي ثبوت أمّية  ،علقت به يف ملكي :ولدي ولدته يف ملكي ومل يقل قال: لو و  
: ال يرتب هذا كله إذا مل  (5)]الرافعي[قال: ىل ابلثبوت ، و أو و الولد وجهان مرتبان 

إن  و كانت مزّوجة مل يلحقه الولد للحوقه الزوج فإن ْ  (6)تكن األمة مزّوجة وال فراشا له
له أقّر بوطئها فالولد الحق به ابلفراش ال ابإلقرار وال يعترب فيه إال إمكان  كانت فراشاً 

 .(7)حلوقه به
استولدهتا به يف ملك غريي ]بشبهة فالولد حّر األصل على املذهب  قال: لو و  

 .(8)املشهور، ويف صريورهتا أم ولد قوالن

                                                           

  .(1٩/467) كفاية النبيهو ( 125 -7/124) انظر: هناية املطلب (1)

  .(1٩/467) انظر: كفاية النبيه ذكره ابن الرفعه. (2)

  .يف )ز(: يف (3)

  .(11/1٩1) الشرح الكبريانظر:  (4)

إمنا وقفت عليه من كالم الرافعي. و اإلمام ومل أقف عليه من قوله قال: يف مجيع النسخ  (5)
  .(11/1٩1) الشرح الكبريانظر: و 

لو قال: ]فالولد حر األصل على املذهب املشهور، ويف صريورهتا أم ولد قوالن، و  (6)
 استولدهتا يف ملك غريي[، هذه يف النسخة )ط( وهي تكرار من الناسخ.  

  .(4/416) روضة الطالبنيو ( 11/1٩1) الشرح الكبريانظر:  (7)

ريُ أهنَّ رَِّوايَُة الرَّبِّيعِّ و َأَحُدمُهَا: َوهُ (8)  أُمَّ َوَلٍد لعدم ملكه عند االستيالد. ا اَل َتصِّ

: َوهُ  ُ يفِّ  أهنَّ رَِّوايَُة َحْرَمَلَة و َوالثَّاينِّ َنَّ الشَّافِّعِّيَّ يفِّ اْلَقدِّميِّ يـَْعَتربِّ ُرٍّ ألِّ ْنُه حبِّ رُي أُمَّ َوَلٍد لُِّعُلوقَِّها مِّ ا َتصِّ
ُرٍّ، َويفِّ اجْلَدِّيدِّ  ْنُه حبِّ َا أُمَّ َوَلٍد َأْن تـَُعلََّق مِّ ُرٍّ يفِّ مِّْلكِّهِّ. وانظر:  َكْوهنِّ ْنُه حبِّ ُ َأْن تـَُعلََّق مِّ  الكبري احلاوييـَْعَتربِّ

(7/33).  
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ه الوالء له وال بنكاح فالولد عتيق علي (1)استولدهتا يف ملك غريي[ قال: لو و  
بغري عوض أو ملك الولد بعوض يف املرض  أنَّهإال أن يقول  (2)تصري اجلارية أم ولد

فإذا مات من ذلك املرض وعليه دين مستغرق مل يعتق الولد بل  ،حيسب من ثلثه :وقلنا
 . (3)بياع يف الدين

ثبوت شبهة حىت مات فال يثبت عليه والء، ويف أو من نكاح  أنَّهإن مل ينب و 
 . (4)االستيالد خالف

 :  فرع
بل  قال: ف ،بعتك جارييت هذه بكذا فأد الثمن قال: لو  ،دخيل يف الكتاب

 علي ومل اشرتها، فالنظر يف أمور:  وزوجتنيها بكذا وه
: يف فصل اخلصومة بينهما، ومها خصومتان إذ كل منهما يدعي عقدا فعليه األول

إثباته ويُدعى عليه عقدا فالقول قوله يف نفيه وعليه أن حيلف عليه وله أن حيلف يف 
بعتك  :(5)لو قالنكل عن اليمني كما أو إثبات ما يدعيه إذا رد صاحب اليمني عليه 

لكن هناك قوالن القول قول  ،بل وهبتنيها قال: هذه اجلارية فهي يف يد املقّر له ف
، واستدرك صاحب التقريب  (6)ال أييت هناو مدعي اهلبة ؛ ألن األصل براءة الذمة وه

إما من و  ،أما من يدعي البيع ويطلب اليمني فله التحليف على نفي الشراء قال: ف
                                                           

  .سقط من )ز( (1)

  .(6/180) انظر: حبر املذهب (2)

  .(46/15٩) انظر: املطلب العايل (3)

، َوإِّنِّ ادََّعتْ (4) إَِّصابـَتَـَها يفِّ اْلمِّْلكِّ فَإِّْن  فَإِّْن ملَْ َتدَّعِّ إَِّصابـَتَـَها يفِّ اْلمِّْلكِّ َفهَِّي َعَلى الرِّقِّّ
َنَّ اْلَوَرثَةَ  ْلَمْوتِّ َواَل اْعتَِّباَر إبِِّّْكَذابِّ اْلُغَرَماءِّ ألِّ قـََها اْلَوَرثَُة َصاَرْت أُمَّ َوَلٍد تـُْعَتُق ابِّ  يـَُقوُموَن َمَقاَم َصدَّ

قْـرَارِّ.   .(20/332) اجملموعو ( 7/33) الكبري احلاويانظر: و ُمَورِّثِّهِّْم يفِّ اإْلِّ

  ./أ(218) (5)

  .(٩/310) انظر: كفاية النبيه (6)
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أقّر به مل  وه فليزعم أال ملك ل ويدعي التزويج فليس له حتليف صاحبه على نفيه إذ ه
ينكل فيحلف املدعي فيكون  أو ، وفائدة عرض اليمني أن يقّر املدعى عليه (1)يقبل

وفرض املسألة فيما إذا كان مدعى  ،كإقرار املدعى عليه إال أن جيعله كالبّينة
واتبعه ابن الصباغ فخرّج املسألة على اخلالف  (3)لدها واستصوبه الغزايلأو  (2)]الزوجية[

كالبّينة، وبىن اإلمام املسألة على أن من أقّر لغريه أو  ليمني بعد النكول كاإلقرار يف أّن ا
بعني فكذبه مث رجع وصّدقه هل يقبل؟ فإن قلنا: ال فدعوى الزوجية عليه مردودة؛ إذا مل 

إن قلنا: يقبل فدعوى الزوجية على مدعي البيع مقبوله ؛ و جيعل اليمني املردودة كالبيّنة، 
هبا يتضمن رجوعه وهذا إمنا يصح إذا مل يكن مدعي الزوجية استولدها فإن  ألن إقراره 

، وصاحب التقريب إمنا فرض املسألة إذا استولدها فال (4)كان استولدها مل يصح رجوعه
 .(5)ترد عليه وصورة عدم اإلحبال ال يرد فيها استدراك صاحب التقريب

التفريع على ما ذكره األصحاب يف مساع الدعوى مطلقا، فإما أن يكون مدعي  
 لدها أم ال:أو الزوجية قد 

حلف كل منهما على نفي ما اّدعي عليه  لدها فإنْ أو : أن يكون األوىلاحلالة  
سقطت دعوى اليمني والنكاح وال مهر على مدعي النكاح سواء دخل هبا أم ال كذا 

يرتكه أو املهر فيحفظه  (7)اإلمام: احلاكم ]هل أيخذ[قال: ، و (6)فعيذكره البغوي والرا

                                                           

  .(٩/306) كفاية النبيهو ( 3/346) انظر: الوسيط ذكره الغزايل و ابن الرفعه. (1)

 يف )ط(: الرحبة.  (2)

  .(3/346) انظر: الوسيط (3)

  .(7/85) انظر: هناية املطلب (4)

  .(46/16٩) انظر: املطلب العايل ذكره ابن الرفعه. (5)

  .(11/181) والشرح الكبري( 4/264) انظر: التهذيب (6)

  .سقط من )ز( (7)
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ينكره وميكن و قياس ما تقدم فيمن أقّر لغريه مبال وه ووه (1)بيد الواطىء، فيه وجهان
مث تعود  محل ما ذكراه على ما إذا كان املهر يف الذمة ومحل ما ذكره إذا كان معيباً 

جه: أحدها: بطريق فسخ البيع يتعذر أو مث يعود فيه ثالثة و اجلارية إىل مدعي البيع، 
فيقول: اخرتت عني  ،(2)الثمن كما عند اإلفالس فعلى هذا البّد من التلفظ ابلفسخ

ينفرد فإذا  أنَّهاسرتجعتها، ويف انفراده بذلك دون احلاكم وجهان: أشهرمها: أو مايل 
وله  (3)ا أكثر من الثمن املدعىإن كانت قيمتهو  وابطناً  فسخ حكم له مبلكها ظاهراً 
الثاين: و ،  (4)إال فالو إما يف الباطن فإن كان صادقا حّل و بيعها وكذا وطئها يف الظاهر 

ا مال من له عليه دين عجز عن أخذه وظفر بشيء من ماله من غري أهنَّ تعود إليه جبهة 
مل  فإنْ  ملدعي الزوجية وفضل شيء فه أيخذ حقه من مثنها فإنْ وجنس حقه فيبيعها 

وإن مل يقّر به كان الباقي يف ذمة املنكر وال حيل له وطئها وال  ،أيخذه جاء فيه اخلالف
التصرف فيها بغري البيع كذا ذكروه ويشبه أن يكون فيه اخلالف يف أن له أن ميتلك منها 

، ويف توقف ذلك على حكم احلاكم كما يف  (6)ليس له إال البيع بقدرهأو حقه  (5)قدر

                                                           

  .(7/85) انظر: هناية املطلب (1)

  ملصدر السايق.ا (2)

  ./ب(21٩) (3)

  .(410-4/40٩) روضة الطالبنيو ( 182-11/181) الشرح الكبريانظر:  (4)

 يف )ز(: بقدر.  (5)

ْنسِّ َحقُِّه، َففِّي َجَوازِّ بـَْيعِّهِّ َوَأْخذِّ احلَْقِّّ  َكَمْن َلُه َعَلى َرُجلِّ (6) َدْيٍن اَل يـَُؤدِّّيهِّ، َفظَفَِّر بَِّغرْيِّ جِّ
هِّ، أَْم يـَْرَفُع اأْلَْمَر إِّىَل اْلقَ  ُر اْلبَـْيَع بِّنَـْفسِّ اَلٌف.اأْلََصحُّ: اجْلََواُز. مُثَّ َهْل يـَُباشِّ ي لَِّيبِّيَع؟ فِّيهِّ مِّْن مَثَنِّهِّ، خِّ اضِّ

اَلٌف.  خِّ

. انظر: روضة الطالبنيوَ  يُبُه إِّىَل اْلبَـْيعِّ َي اَل جيِّ َنَّ اْلَقاضِّ هِّ؛ ألِّ  اأْلََصحُّ ُهَنا: َلُه اْلبَـْيُع بِّنَـْفسِّ
(4/340).  
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ويف هذا الوجه نظر؛ إذا كان املهر قدر الثمن وقلنا  (1)من مسائل الظفر خالفغريه 
قادر على حتصيل حقه مما يبدله اخلصم مهرا  نَّهاختالف اجلهة ال مينع األخذ ؛ أل

]والظاهر أن كال منهم على الغالب يف نقصان مهر اجلارية عن قيمتها وانفرد القاضي 
،والظاهر أن األصحاب اقتصروا هنا على  (3()2)بتصرحيه بتوقف ذلك على احلاكم[

 التفريع على الصحيح.
يف البيع فإن أراد البائع عودها إىل ملكه  والثالث: أن اجلحود هنا مبنزلة اإلقالة 

إن مل يرده مل حتل وتركت يف يده ليستويف حقه من مثنها و أظهر اإلقالة فيحكم له ابمللك 
 .(4)، ويف جواز انفراده ببيعها وجهان

حلف احلالف ميينا اثنية على إثبات ما يدعيه  خرإن حلف أحدمها ونكل اآلو  
عن اليمني  خرإن حلف مدعي الثمن على نفي التزويج ونكل اآل أنَّه، بي(5)وقضي له هبا

أخذ الثمن و على نفي الشراء حلف مدعي اليمني بيمني الرد على إثبات الشراء 
ل، واختار ، ويف حترميها على الزوج وجهان: صحح الروايين: احلِّ  (6)وحرمت عليه

                                                           

دين، فإن استحق عينا مبلك أو حاصل مسألة الظفر:أن يكون لشخص عند غريه عني  (1)
عينا لوليه قدر على أخذها فله يف بوالية، كأن غصبت أو وصية مبنفعة أو وقف أو إجارة و بنحأو 

إن مل تكن يد من هي عنده عادية  و على غريه ، و هذه الصورة أخذها مستقال به إن مل خيف ضررا ول
اإلجارة املتعلقة ابلعني أيخذ العني ليستويف املنفعة منها، و يف حنو كأن اشرتى مغصواب ال يعلمه ، 

قيمة تلك املنفعة ، فإن خاف من  أنَّهيقتصر على ما تقني و واملتعلقة ابلذمة أيخذ قيمة املنفعة ، 
   .(1/613) األخذ املذكورة مفسدة وجب الرفع إىل القاضي. انظر: بغية املسرتشدين

   .سقط من )ز( (2)

  .(4/336) عمريةو انظر: حاشيتا قيلويب  (3)

  .(17/15) الكبري احلاويانظر:  أحدمها: جيوز، والثاين:ال. (4)

 يف )ز(: به.  (5)

  .(410-4/40٩) روضة الطالبنيو ( 11/181) الشرح الكبريانظر:  (6)
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إن مل حيلفها مل يستحق الثمن واجلارية يف يده حمرمة عليه وعلى و ، (1)القّفال: عدمه
 .(2)مدعي التزويج مجيعا

عن اليمني على نفي  خرإن حلف مدعي الزوجية على نفي الشراء ونكل اآلو  
 ،خر الرد على النكاح وقضي له به ورد قيمتها لآلالتزويج حلف مدعي الزوجية ميني

لنفي ما يدعيه عليه  ال حيلف الثاين مييناً أو نكل من عرضت اليمني عليه  ووكذا احلكم ل
القاضي: يكتفي منه بيمني واحدة جيمع فيها بني قال: ى إلثبات ما يدعيه، و خر أو 

 . (4)، ورده األمام(3)النفي واإلثبات
للسّيد يف الظاهر وكذا يف الباطن إن   (5)غريه حّلتأو مث إن ارتفع النكاح بطالق 

كان يف يده عبد  وحيكم حبرية اجلارية كما ل أنَّه،وينبغي أن أييت وجه:  (6)كان كاذابً 
 حيكم حبريته على وجه تقدم وقد يفرق بينهما. أنَّهفأقّر به لزيد وكذبه زيد ف

مل حيلف واحد منهما ميني النفي وال ميني الرد مل حيكم لواحد منهما بشيء،  وول 
يف حترميها و  : حّرمت على مدعي الزوجية بنكوله عما اّدعاه أي ظاهراً  املاورديقال: 

نكال لكن مدعي الزوجية حلف على إثباهتا ملا و ول قال: وجهان،  على السّيد أي ظاهراً 
بائع حلف على البيع ملا نكل مدعي الزوجية عن اليمني نكل البائع عن احللف عليه وال

                                                           

  .(6/150) انظر: حبر املذهب (1)

  .(6/151) انظر: حبر املذهب (2)

 روضة الطالبنيو ( 11/181) الشرح الكبريانظر: ذكره الرافعي والنووي وابن الرفعه. (3)
  .(46/168) املطلب العايلو ( 410-4/40٩)

  .(7/85) انظر: هناية املطلب (4)

  ./أ(21٩) (5)

  .(4/410) روضة الطالبنيو ( 11/182) الشرح الكبريانظر:  (6)
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عليه قضى بيمني السّيد يف البيع ولزوم الثمن وميني مدعي الزوجية يف اّدعائها وهي حرام 
 . (1)على السّيد حل ملدعي الزوجية

لدها فالولد حر أصلي واجلارية أم أو : أن يكون مدعي الزوجية قد  احلالة الثانية
ملدعي البيع حتليف و يف يد املستولد  (2)مدعي البيع وال رجوع له فيها وتقرّ ولد ابعرتاف 

نفي استحقاق الثمن سقط عنه أو حلف على نفي الشراء  املستولد على الثمن فإنْ 
يف دعواه يف الباطن ، ويف حله  الثمن وحيرم عليه الوطء وحيل للمستولد إن كان صادقاً 

خذ منه األقل من الثمن واملهر؟ فيه وجهان: ، وهل له أن أي(3)يف الظاهر الوجهان
، وهل للمستولد  (4)املاورديواثنيهما: ال واقتصر عليه الغزايل وصححه  ،أحدمها: نعم

يف أن ينكل  حتليف املالك على نفي الزوجية ؟ فيه وجهان: أحدمها: نعم؛ طمعاً 
الشراء حلف على نفي  (5)نكل عن ]اليمني[ فيحلف املستولد ويثبت له النكاح فإنْ 

 أنَّه، وفرّع عليه (6)املاورديمدعيه على الثمن اليمني املردودة واستحقه وصححه سليم و 
 (7)رجع عن دعوى البيع وصّدق على الزوجية ]مل يقبل يف البيع ويقبل يف الزوجية[ ول

 .(8)الدها أحرارأو و فيكون يف حكم أم الولد 

                                                           

  .(7/67) الكبري احلاوي (1)

 يف )ز(: يقر.  (2)

   .(4/410) روضة الطالبنيو ( 11/182) الشرح الكبريانظر: (3)

  .(3/347) الوسيطو ( 7/6٩) الكبري احلاويانظر:  (4)

 يف )ط(: الثمن.  (5)

  .(46/170) املطلب العايلو ( 67/ 7) الكبري احلاويانظر:  (6)

 كررت يف )ز(.   (7)

  .(7/68) الكبري احلاويانظر:  (8)
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فإذا حلف حكم له  ،على الواطئاستمر على إنكاره ونكل عن اليمني ردت  وول 
 والثاين: ال. (1)ابلزوجية
رجع عن دعوى البيع وصّدق على الزوجية مل يقبل  ول أنَّه املاورديفرّع عليه و 

، وهذان (3)دام على إنكاره مل ترد اليمني على مدعي الزوجية يف إثباهتا و، ول(2)فيها
 كالبيّنة.أو  إلقرار الوجهان جيوز أن يكوان مبنيني على أّن ميني الرّد كا

حال حيل للمستولد وطئ اجلارية يف الباطن وكذا يف الظاهر يف  (4)وعلى كل 
؟ ،  (7)هل مينع الوطء (6)، وأصلهما أن اختالف اجلهة يف األبضاع(5)أصح الوجهني

أما نفقة املستولدة و ومها جاراين يف األموال ونفقة الولد على املستولد عند اجلمهور، 
 .(8)إن منعناه فالو  املستولد إن أحبنا له وطئها ظاهراً فعلى 

قال: وعلى من جيب، فيه قوالن: أحدمها: على مدعي البيع وصححه القاضي، و  
، (٩)موقوف وفه األظهر وعلى هذا إن اكتسب شيئاً  أنَّهاإلمام: زعم األصحاب 

 .(1)مل يكن ففي بيت املال فضل شيء وقف فإنْ  ا يف كسبها فإنْ أهنَّ أصحهما: و 

                                                           

  .املصدر السابق (1)

 فيهما.  (2)

   .(7/68) الكبري احلاويانظر: (3)

  . /ب(220) (4)

  .(4/410) انظر: روضة الطالبني ذكره النووي. (5)

  (.1/41األبضاع: مجع ُبضع وهو الفرج. انظر: معجم املصطلحات ) (6)

  . (4/410) روضة الطالبنيو ( 11/183) الشرح الكبريانظر:  (7)

   .(7/86) انظر: هناية املطلب(8)

 .املصدر السابق (٩)
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وحكى الروايين عن أيب إسحاق رواية الوجهني يف نفقتها من غري تفصيل بني أن  
 .(2)يقول حيّل وطئها أم ال

إن ماتت يف حياة املستولد ماتت فيه ومؤنة جتهيزها وكفنها كنفقتها وللمالك و  
هني بشيء وابقي القدمي أخذ الثمن مما تركته واكتساهبا حيث مل يقض له على الوج

أقل ويبقى الفاضل موقوف ال يدعيه  والثمن حيث يقض له على الواطئ ابملهر وه
 .(4)أبعد من منعه من األخذو اإلمام : قال: ،  (3)أحد

كان الولد   إن ماتت بعد موت املستولد ماتت حرة وماهلا لوارثها ابلنسب فإنْ و  
التبنّي، وليس للمالك القدمي أخذ  إن مل يكن هلا قريب وقف كسبها إىلو  ،ورثها ابقياً 

 .(6()5)الثمن منه هذا كله إذا أصرا على ]كالمهما[
صّدق مدعي الزوجية مل يقبل يف حرية الولد وال يف و رجع املالك القدمي  وأما ل 

 اكتساهبا يكون له ما دام املستولد حيّاً  ثبوت االستيالد لكن يطالبه بصداقها غري أنْ 
أقام مدعي الزوجية بّينة ال ترد أمّية  وكسبها هلا وكذا ل  (7)فإذا مات عتقت وصار

 .(8)الولد
                                                                                                                                                            

= 

 روضة الطالبنيو ( 11/183) الشرح الكبريانظر:  صححه الرافعي والنووي. (1)
(4/410).  

  .(6/152) انظر: حبر املذهب (2)

  . (4/411) روضة الطالبنيو ( 11/183) الشرح الكبريانظر:  (3)

  .(7/86هناية املطلب) (4)

 يف )ط(: كالميهما.  (5)

   .(4/411) روضة الطالبنيو ( 11/183) الشرح الكبريانظر:  (6)

 يف )ز(: جاز.  (7)

   .(4/411) روضة الطالبنيو ( 11/183) الشرح الكبريانظر:  (8)
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رجع  وأكذب نفسه بعد موت املستولد ال يكون له من كسبها شيء ، ول وول 
 .(1)املستولد وصّدق املالك القدمي لزمه الثمن وله والءها وما وقف من كسبها

مبوته وولدها منه حر وارث  مات املستولد مث صّدق وارثه البائع فاجلارية حرة وول 
 .(2)وتصديق الوارث إقرار على املورث ابلثمن فيقضى من تركته

بعتنيها ،  :املستولدقال: و  ،املالك القدمي زوجتكها قال: رجع كال منهما ف وول 
أما و يف التتمة : احلكم يف مطالبته بعوض كما مّر ؛ ألن االختالف قائم ، قال: 

مفروضة فيمن له نكاح  (4)وال خيفى أّن املسألة (3)الكسب فيقضى به للمستولد
 . (5)اإلماء

 :  فرع
ونكل فحلف  (6)]فكّذبه عمرو[واشرتى هذه اجلارية من عمر  أنَّهاّدعى زيد  ول

وعليه قيمة  األولنفسه مل يرتد عتق  (7)املدعي وأخذها ووطئها واستولدها، مث كّذب
د وال حيل له وطئها إال أن يشرتيها منه فإن اشرتاها قبل دفع القيمة األوالاجلارية و 
 . (8)منها وتراجعا الفصل إن اشرتاها بعده كانت القيمة قصاصاً و سقطت 

  

                                                           

 املصدران السابقان  (1)

  .(7/70) الكبري احلاويانظر:  (2)

 للمستولدة.  (3)

  ./أ(220) (4)

   .(4/411) روضة الطالبنيو ( 11/183) الشرح الكبريانظر:  (5)

  .زايدة من )ز( (6)

 يف )ز(: أكذب.  (7)

  . (7/70) الكبري احلاويانظر:  (8)
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 : واختتام رذا الحاب بفصلني 
 :(1): يف مسائل تتعلق به أحدمها

القاضي : قال: مبا ينسب إليه صّح ، أو أقّر لزيد جبميع ما يف يده  و: لاألوىل 
كان يف يده حني اإلقرار دون مامل يعلموا   أنَّهجيوز للشهود أن يشهدوا بكل ما علموا و 

تنازعا يف شيء هل كان يف يده حينئذ صّدق املقّر وعلى املقّر له  وكان بيده ول  أنَّه
 .(2)البّينة

 .(3)ليس يف يدي إال ألف والباقي لزيد صح وعمل مبقتضاه قال: لو و  
مل  قال: ال حّق يل يف شيء مما يف يد فالن مث ادعى شيئا يف يده، و  ال: قلو و  

 .(4)كان يف يده حني اإلقرار صّدق بيمينه  أنَّهأعلم 
أقّر أن هذه الدار وما فيها لفالن ]ومات فتنازع وارثه واملقّر يف بعض  وول 

أفىت  (5)كان فيها[  :املقّر لهقال: الوارث: مل يكن ابلدار حني اإلقرار و قال: األمتعة، ف
قال: ، و (6)نقل إليها بعد اإلقرار أنَّهالقول قول املقّر له وعلى الوارث البّينة  القاضي أبنّ 

 غري مقصود بل يدعي أنّ  نَّهكان يف الدار ؛ أل  نَّهالبغوي : عندي ال تسمع الدعوى أب
، وفيما قاله (7)لوارثاملّيت أقر له هبا والقول قول الوارث مع ميينه على نفي العلم إبقرار ا

نظر ؛ ألن اإلقرار له مبا يف الدار صحيح، وأفىت ابن الصالح: أبن القول قول الوراث 

                                                           

 سقط من )ز(.  (1)

  .(4/3٩1) روضة الطالبنيو ( 11/15٩) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (2)

 املصدران السابقان  (3)

  .(4/3٩1) روضة الطالبنيو ( 11/160) الشرح الكبريانظر:  (4)

  .سقط من )ز( (5)

  .(228)ص/ القاضي فتاوىانظر:  (6)

  .(228)ص/ القاضي فتاوىانظر:  ذكره القاضي ومل أقف على قول البغوي. (7)
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 أو شيء منها يف الدار حني اإلقرار  أو فيحلف على نفي العلم بوجود هذه األعيان 
 .(1)ال يستحق منها شيئا أنَّهداخال يف إقراره وحنومها وال يقنع منه حبلفه 

للمقّر زوجة ساكنة معه يف الدار كان هلا أن حتلف على استحقاق  كان وول 
 . (2)خرنصف هذه األعيان مث هلا بعد ذلك حصتها من املرياث من النصف اآل

، وفيه وجه أنَّهدينار لزمه أحدمها وطولب ببيأو لزيد علّي درهم  قال: لو :  الثانية
 . (3)ال يلزمه شيء أنَّهبعيد: 

مل يلزمه شيء، وكذا  وعلى عمر أو على زيد أو له علّي ألف  قال: لو :  الثالثة
على وجه اإلنشاء  (5)إن ذكرهو  ،ال أو طالق  (4)]أنت[:على وجه اإلقرارقال: لو 

حيمل قال: أطلق ومل يفسر إبنشاء وال إبقرار أمكن أن يو ولاهلروي : قال: ،  (6)طلقت
التشكيك مع أن األصل بقاء إسحاق حىت ال يقع لقرينة و على اإلقرار كما قاله أب

 . (7)النكاح
علّي ألف دينار لزمه لزيد  وإال لعمر و لزيد علّي ألف درهم  قال: لو :  الرابعة

 . (8)ألف درهم والثاين لتوكيد اإلقرار

                                                           

  .(1/318) ابن الصالح فتاوىانظر:  (1)

  .املصدر السابق (2)

  .(4/3٩2) روضة الطالبنيو ( 11/160) الشرح الكبريانظر:  (3)

  .زايدة من )ز( (4)

  ./ب(221) (5)

  .(4/3٩2) روضة الطالبنيو ( 11/160) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .(346-345ص/) اإلشراف (7)

   .(4/3٩2) روضة الطالبنيو ( 11/160) الشرح الكبريانظر:  (8)
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ملكه  أنَّهاألم بعني مال للولد، مث اّدعى و : إذا أقّر أحد األصول كاألب  اخلامسة
أنكر الولد كونه هبة فهل يقبل منه ويرجع ؟ فيه وجهان: و أراد الرجوع و عليه بطريق اهلبة 

واهلروي وابن الصالح وغريهم  املاورديأحدمها: وبه أفىت القضاة الثالثة الطربي و 
عاصم العبادي وابنه و : وبه أفىت أب(2)، ]واثنيهما[(1)يقبل ويرجع أنَّهوصححه النووي 

إن أقّر قال: وميكن أن يتوسط فيالرافعي : قال: ،  (3)احلسن والقاضي حسني الو أب
 . (4)إن أقّر ابمللك املطلق فال رجوعو امللك منه إىل االبن فله الرجوع قال: ابنت

أقّر يف وثيقة أن ال دعوى له وال طلب بوجه من الوجوه على فالن  و: لالسادسة 
،  (5)أنَّهإمنا أردت يف عمامته وقميصه ال يف داره وبست قال: وال سبب من األسباب مث 

،  (6)حمتمل ويقبل ؛ ألن غايته ختصيص عموم وه أنَّهالقاضي اهلروي : القياس قال: 
ال يقبل يف ظاهر احلكم لكن املختار  أنَّههذا ضعيف وفاسد، والصواب: النووي : قال: 

أفىت ابن و ،  (7)قصد ذلك ولعله مراد القاضي أنَّهم ال يعل أنَّهأّن له حتليف املقّر له 
 قال: واستدل له و  يصدق بيمينه أنَّهنسبه حال اإلبراء ومل يرده  أنَّهإذا ذكر  الصالح فيما

                                                           

 اإلشرافو ( 1/315) ابن الصالح فتاوى( و 5/353) الكبري احلاويانظر:  (1)
  .(12/10٩) كفاية النبيهو ( 4/3٩2) روضة الطالبنيو ( 353)ص/

 يف )ط(: اثنيها.  (2)

روضة و ( 161 -11/160) والشرح الكبري( 22٩)ص/ القاضي فتاوىانظر:  (3)
احلسن بن حممد بن أمحد بن حممد العبادي، من كبار  وأب وابن العبادي هو ( ، 4/3٩2) الطالبني

( 2/80) ه. انظر: طبقات الشافعية لإلسنوي4٩5اخلرسانيني ، مصنف كتاب الرقم ، ت
     .(2/214) هتذيب األمساء واللغاتو 

  .(11/161) الشرح الكبري انظر: (4)

  .(4/3٩3) روضة الطالبنيو ( 11/161) الشرح الكبريانظر:  (5)

  .(355)ص/ انظر: اإلشراف (6)

  .(4/3٩3) روضة الطالبني (7)
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لو : قال:  (1)أّن صاحب روضة احلكام وعن الشافعي يدل عليه وه قد وجدت نصاً 
هذا العبد مل أعلم كونه يف يده حني اإلقرار  قال: ال حّق يل فيما يف يد فالن مث قال: 

 أنَّهأقّر و أقبض األجرة و  استأجرا عيناً  ول أنَّهيه أيضا: أو ، ويف فت (2)صّدق عند الشافعي
ال حّق له على األجري وال على دعوى مث ابن فساد اإلجارة فله طلب األجرة وال يدخل 

هذه العني ملكي  قال: لو كما   ،أشهد بناء على ظاهر احلال نَّهيف ذلك اإلشهاد ؛ أل
 . (3)وملك من اشرتيتها منه مث ابن خالفه

وما كان يلبسه ال  (4): أقّر أن ثياب بدنه لفالن يدخل فيه الطيلسان السابعة
الذي و القاضي : ويدخل فيه الدواج يعين اللحاف ويدخل فيه الفر قال: اخلف ، 

 . (5)يلبسه
أو ودانق ابلرفع  له علّي اثنا عشر درمهاً  قال: املتويل : إذا قال:  :(6)الثامنة

ودانق لزمه مثانية دراهم  اثنا عشر درمهاً  قال: لو و  ،اخلفض لزمه اثنا عشر درمها ودانق
ال يقتضي  إن كان مفسراً و أن يكون مفسرا ً و جيوز أن يكون عطفا  إال دانق ؛ ألن دانقاً 

من الدراهم والدوانيق وغاية ما  زايدة على االثين عشر بل يكون تقديره اثين عشر عدداً 
فيجعل مخسة من العدد دوانيق تبقى  فإذا أراد مّسي درمهاً  ،يطلق اسم الدوانيق مخسة

                                                           

زينة األحكام للقاضي شريح بن عبدالكرمي بن أمحد الروايين ، و كتاب روضة احلكام و هو  (1)
ه. انظر: 505ئق، ت الواثو احلقائق يف الشروط و مراسيم احلكام و أيب نصر، له روضة احلكام 

  .(1/27٩) طبقات الشافعية لإلسنويو ( 7/102) طبقات الشافعية الكربى

   .(2/512) ابن الصالح وفتاوى( 178)ص/ روضة احلكام (2)

  .(1/337) ي ابن الصالحأو انظر: فت (3)

لباُس العجم مدوَّر أسود حُلمتها وسدادها و تعريب اتلسان ومجعه طيالسة وه الطيلسان: (4)
  .(138)ص/ صوف. انظر: التعريفات

  .(236)ص/ القاضي فتاوىانظر:  (5)

  ./أ(221) (6)
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سبعة يكون دراهم فيكون املبلغ مثانية إال دانق وهذا متّيقن وما زاد مشكوك فيه، وظاهر  
احلكم كذلك ؛ إذا نصبه يكون  أنَّهيفهم  وودانق ابإلسكان وه قال: كالمه فيما إذا 

 يلزمه سبعة دراهم تنزيالً  أنَّهنزّله عليه،  وذكر غريه فيما إذا نصبه وجهني: أحدمها:  نَّهأل
: (1)للتفسريين على التنصيف فيكون نصف االثين عشر دراهم ونصفها دوانق ، والثاين

يلزمه درمهان ونصف وثلث ؛ ألن العشر ينقسم إىل جنس الدراهم وجنس الدوانيق  أنَّه
واإلقرار ينّزل على األقل فيقع يف تفسري الدراهم بدرهم واحد وجيعل الباقي دوانيق 

 . (2)فيكون اجملموع درمهني ونصف وثلث
 أنَّهقامت بيّنة على إقراره لزيد بدين فأقام زيد بيّنة على إقراره  و: ل (3)]التاسعة[

حيكم ببّينة اإلقرار؛  نَّهواترخيهما واحد ]أفىت الشيخ ابن الصالح أب ال يستحق عليه شيئاً 
 . (5)له (4)ثنب منها الشغل وشككنا يف رفعه واألصل عدمه واستعمل[ نَّهأل

 
 

  

                                                           

 يف )ز(: العايل.  (1)

-5/381) ذكره ابن الوردي يف العباب ونقله صاحب التحفة. انظر: حتفة احملتاج (2)
382).  

  .يف مجيع النسخ العاشرة ، واألصل أن تكون التاسعة موافقة للرتتيب (3)

 زايدة من )ز(.  (4)

  .(2/515) ي ابن الصالحأو انظر: فت (5)
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 : الفصل الثاين
 (1)املقر به اجملهول قد ميكن معرفته من غري رجوع إىل تفسري املقّر أبن حييله على

 : ناوعان  اوورمعروف ، 
أو عدد هذه احلصا أو  (2)له من الدراهم زنة هذه الصنجة :: أن يقولأحدمها

 .(3)بقدر ما ابع به فالن فرسه وحنوه أو العدد املكتوب يف كتاب كذا 
: أن يذكر ما ميكن استخراجه ابحلساب ، فمن ذلك مسألة املفتاح: الثاين 

بَنيه علّي، و هو  ألف إال قلت البنيه علّي و أن يقول لزيد علّي ألف درهم إال نصف ما الِّ
 :وملعرفته طرق، (4)ما لزيد عليّ 

شيء فيأخذ  (5): أن جيعل لزيد شيئا ويقول لالثنني ألف إال ]ثلث[أحدرا 
مخس مائة إال سدس شيء ويسقطه من األلف تبقى مخس مائة وسدس  ونصفه وه

شيء وذلك يعدل الشيء املفروض لزيد فيسقط سدس شيء بسدس شيء تبقى مخسة 
الشيء التام ستمائة وهي ما لزيد، فإذا  (6)ابلة مخس مائة فيكونأسداس شيء يف مق

 . (8()7)ما أقّر به لالثننيو أخذت ثلثها مائتني فأسقطه من األلف يبقى مثان مائة وه

                                                           

 يف )ز(: مع.  (1)

حمدَّدة خمتلفة قال: َصنجة امليزان واحدة الصََّنجات، وهى قِّطع معدِّنية ذات أثالصنجة: (2)
  .(2/124٩) املقادير يوزن هبا. انظر: اإلفصاح

  .(4/3٩3) روضة الطالبنيو ( 11/161) الشرح الكبريانظر:  (3)

  .املصدرين السابقني (4)

 يف )ط(: ثلثي.  (5)

  ./ب(222) (6)

  .(4/3٩4) روضة الطالبنيو ( 11/162) الشرح الكبريانظر:  (7)

 أعقب املصنف هذا بياض صفحة.  (8)
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 وأعقب املصنف هذا بياض صفحة 
ْنُه، وَ  ْستِّثْـَناءِّ الثّـُُلثِّ مِّ : َأْن جَتَْعَل لَِّزْيٍد َثاَلثََة َأْشَياَء الِّ ُتْسقَِّط ثـُلُثـََها مَِّن اأْلَْلفِّ ]الثَّاينِّ

ًئا، مُثَّ أَيُْخُذ نِّْصَفُه َوهُ  بـْنَـنْيِّ، فـََيُكوُن هَلَُما أَْلٌف يـَنـُْقُص َشيـْ ائٍَة و اْلُمَضافِّ إِّىَل االِّ مَخُْسمِّ
ائٍَة َثاَلثَُة َأْشَياَء، َيُكوُن مخَْ و تـَنـُْقُص نِّْصَف َشْيٍء، َوَتزِّيُدُه َعَلى َما فـََرْضَناُه لَِّزْيٍد، َوهُ  َسمِّ

ائٍَة، تـَبـَْقى  مِّ َْمسِّ اَئٍة خبِّ ئَـنْيِّ َونِّْصَف َشْيٍء، َوَذلَِّك يـَْعدُِّل أَْلَف دِّْرَهٍم، ُيْسقُِّط مَخَْسمِّ َوَشيـْ
ائـَتَـنْيِّ، َوَقْد َكاَن لِّزَْيٍد َثاَلثَُة  ئَـنْيِّ َونِّْصفِّ َشْيٍء، فـََيُكوُن الشَّْيُء مِّ ائٍَة يفِّ ُمَقابـََلةِّ َشيـْ مَخُْسمِّ

تُّمِّاَئٍة.و ، فـَهُ َأْشَياءَ   إًِّذا سِّ
َراَرْينِّ النِّّْصَف، َومَِّن اآْل  قـْ الثّـُُلَث،  خرالثَّالُِّث: َأْن تـَُقوَل: َأْستَـْثينِّ مِّْن َأَحدِّ اإْلِّ

َا يفِّ خُمْرَجِّ اآْل  تًَّة، مُثَّ َتْضرُِّب يفِّ اجْلُْزءِّ اْلُمْستَـثْـىَن مَِّن  خرفـََتْضرُِّب خُمْرََج َأَحدِّمهِّ فـََيُكوُن سِّ
تَّةِّ،  ُقُصُه مَِّن السِّّ ًدا، يـَنـْ ٍد، َيُكوُن َواحِّ ًدا يفِّ َواحِّ ٌد، فـََتْضرُِّب َواحِّ قـْرَاَرْينِّ، وَكِّاَلمُهَا َواحِّ اإْلِّ

يَها اْلَمْقُسوَم َعَليهِّ، مُثَّ  ٍد مَِّن  تـَبـَْقى مَخَْسٌة حَتَْفظَُها َوُتَسمِّّ َتْضرُِّب َما تـَبَـقَّى مِّْن خُمْرَجِّ ُكلِّّ َواحِّ
َْن َتْضرَِّب َما بَقَِّي مِّْن خُمْرَجِّ النِّّْصفِّ بـَْعَد  ، َوَذلَِّك أبِّ اجْلُْزأَْينِّ بـَْعَد إِّْسَقاطِّهِّ يفِّ خُمْرَجِّ الثَّاينِّ

، َوهُ  ، َوهُ و النِّّْصفِّ ٌد، يفِّ خُمْرَجِّ الثّـُُلثِّ َثاَلثٌَة، َتْضرِّبـَُها يفِّ اأْلَْلفِّ اْلَمْذُكورِّ َثاَلثٌَة، حَتُْصُل و َواحِّ
ُمَها َعَلى اْلَعَددِّ اْلَمْقُسومِّ َعَليهِّ، َوهُ  قـْرَارِّ، َيُكوُن َثاَلثََة آاَلٍف تـَُقسِّّ مَخَْسٌة خَيْرُُج و يفِّ اإْلِّ

تَّمِّاَئٍة، َفهَِّي َما لَِّزْيٍد، َوَتْضرُِّب َما تـَبَـقَّى مِّْن خُمْرَ  دِّ سِّ يُب اْلَواحِّ جِّ الثّـُُلثِّ بـَْعَد الثّـُُلثِّ َنصِّ
، َوهُ و َوهُ  ، يفِّ خُمْرَجِّ النِّّْصفِّ ، َيُكوُن أَْربـََعَة و اثـَْنانِّ ، َيُكوُن أَْربـََعًة، َتْضرِّبـَُها يفِّ اأْلَْلفِّ اثـَْنانِّ

بـْنَـنْيِّ. ُمَها َعَلى اخْلَْمَسةِّ، خَتْرُُج مَثَامنِِّّاَئٍة َفهَِّي َما لِّالِّ  آاَلٍف تـَُقسِّّ
َعَشَرٌة إِّالَّ اَلثََة أَْراَبعِّ َما و ٍد َعَليَّ َعَشَرٌة إِّالَّ ثـُلَُثْي َما لَِّعْمرٍو، َولَِّعْمرٍ لَِّزيْ  قال: لو وَ  

، َتُكوُن اثـْيَنْ َعَشَر، مُثَّ َتْضرُِّب َأَحَد اجْلُْزأَْينِّ يفِّ اآْل  ، خرلَِّزْيٍد، َتْضرُِّب اْلُمْخرََج يفِّ اْلُمْخرَجِّ
، يفِّ َثاَلثٍَة، َتُكو و َوهُ  تٌَّة، مُثَّ َتْضرُِّب اْلَباقَِّي اثـَْنانِّ تًَّة، ُتْسقِّطَُها مَِّن اثـْيَنْ َعَشَر، تـَبَـقَّى سِّ ُن سِّ

ٌد، يفِّ أَْربـََعٍة، مُثَّ َتْضرِّبـَُها يفِّ اْلَعَشَرةِّ اْلَمْذُكورَةِّ و اجِّ الثّـُلُثـَنْيِّ، َوهُ آخر مِّْن خُمْرَجِّ الثّـُُلثِّ بـَْعَد  َواحِّ
قـْرَارِّ، َتُكوُن أَْربَعِّنيَ  تًَّة َوثـُلُثـَنْيِّ، َوَذلَِّك َما أَقـَرَّ بِّهِّ يفِّ اإْلِّ تَّةِّ، فـََتُكوُن سِّ ُمَها َعَلى السِّّ  تـَُقسِّّ

ًدا َوهُ  اجِّ اأْلَْراَبعِّ الثَّاَلثَةِّ يفِّ َثاَلثٍَة، آخر اْلَباقِّي مِّْن خُمْرَجِّ الرُّبُعِّ بـَْعَد و لَِّزْيٍد، مُثَّ َتْضرُِّب َواحِّ
تَّةِّ، َتُكوُن مَخَْسًة، َوهُ َتُكوُن َثاَلثًَة َتْضرِّبـَُها يفِّ الْ  ُمَها َعَلى السِّّ َما و َعَشَرةِّ َيُكوُن ثـُلُثـَنْيِّ تـَُقسِّّ
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نْيِّ، َضْراَبنِّ جُمَرَّاَبنِّ يفِّ أَْمثَالِّ َهذِّهِّ الصَُّورِّ األولأَقـَرَّ بِّهِّ لَِّعْمرٍو. َولِّعِّْلمِّ َأنَّ الطَّرِّيَقنْيِّ 
ْسرَِّها  .(1)أبَِّ
قـْرَاَرْينِّ.  أنَّهَوأَمَّا الطَّرِّيُق الثَّالُِّث، فَ   َلُغ اْلَمْذُكوُر يفِّ اإْلِّ اَل َيطَّرُِّد فِّيَما إَِّذا اْختَـَلَف اْلَمبـْ

تٌَّة إِّالَّ رُْبَع َما لِّزَْيٍد، َكاَن ُمقِّراا لَِّزْيٍد و لَِّزْيٍد َعَشَرٌة إِّالَّ نِّْصَف َما لَِّعْمرٍو، َولَِّعْمرٍ  قال: لو وَ  سِّ
َْربـََعٍة. وَ وَثَمانَِّيٍة، َولَِّعْمرٍ بِّ  َعَشَرٌة إِّالَّ رُْبَع و لَِّزْيٍد َعَشَرٌة إِّالَّ نِّْصَف َما لَِّعْمرٍو، َولَِّعْمرٍ  قال: لو أبِّ

َْمَسٍة َومَخَْسةِّ َأْسَباٍع، َولَِّعْمرٍ  َصوَُّر بَِّثَمانَِّيٍة َوأَْربـََعةِّ َأْسَباٍع. َويـَتَ و َما لَِّزْيٍد، َكاَن ُمقِّراا لَِّزْيٍد خبِّ
ْن َيدَّعَِّي َعَلى َزْيٍد َوَعْمرٍ  َمااًل، فـَيَـُقوُل َزْيٌد: َلَك َعَليَّ و ُصُدوَر ُكلِّّ إِّقـْرَاٍر مِّْن َشْخٍص، أبَِّ

ثـُُلَث َما َلَك َعَلى  َعَشَرٌة إِّالَّ نِّْصَف َما َلَك َعَلى َعْمرٍو، َويـَُقوُل َعْمٌرو: َلَك َعَليَّ َعَشَرٌة إِّالَّ
 .(2)احلَِّسابِّ اَل خَيَْتلُِّف[ َزْيٍد، َوطَرِّيقُ 

  

                                                           

  .(4/3٩5) روضة الطالبنيو ( 11/163) الشرح الكبريانظر:  (1)

روضة الطالبني. وانظر: و  الكبريالشرح هذا ما سقط من البياض يف املخطوط أثبته من  (2)
  .(3٩5 -4/3٩4) روضة الطالبنيو ( 163-11/162) الشرح الكبري
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حكما من أحكامه أو يرفع بعضه أو : يف تعقيب اإلقرار ما يرفعه الحاب الثالث 
 : قسماناو ور، 

 .(1): تعقيبه بغريه واثنيهما: تعقيبه ابالستثناء وسيأيت إن شاء هللا ، أحدمها 
إىل غريه ، والذي يرفعه أصال ينقسم إىل ما ال و ينقسم إىل ما يرفعه أصال و وه 

ال يقبل إال يف حدود هللا تعاىل  أنَّههذا كقوله رجعت عن  اإلقرار فو ينتظم لفظا فيلغوا 
أما الرجوع عن السرقة املوجبة للقطع فال يقبل يف املال قطعا، و كحد الزان والشراب، 

 .(2)قة بقطع ، وهل يغرم يف رقبتهويف احلد قوالن كالقولني فيما إذا أقّر العبد ابلسر 
دمي حق فيه قوالن: أحدمها: ال قّر يقبل يف قطع الطريق ، فهل لآلأما إذا أو  

، ويف  (3)دمي ال يسقط برجوعهقبل رجوعه، واثنيهما: نعم فحق اآلويقتل حدا في
عفا الويل، واثنيهما: و سقوط حق هللا وجهان: أحدمها: ال يسقط حىت يتحتم قتله ول

 .(4)عفا الويل مل جيب قتلهو حىت لنعم 
إن كان موصوال ففيه و إىل ما ينتظم والذي ينتظم إن كان مفصوال مل يقبل، و  
 .(5)خالف
إن كان موصوال ففيه خالف و والثاين إن كان مفصوال ال يقبل أيضا،  
 .(6)ابلرتتيب

                                                           

  .(4/3٩5) روضة الطالبنيو ( 11/165) الشرح الكبريانظر:  (1)

 الشرح الكبريأقر مبال . انظر: و يتعلق الضمان بذمته كما لو ال يقبل  أنَّهاملذهب  (2)
  .(4/351) روضة الطالبنيو ( ٩3/11)

  .(20/300) . انظر: اجملموع قول األولواملذهب ال (3)

  .(20/300. انظر: اجملموع )لوجه الثاينواملذهب ا (4)

   .(4/3٩5روضة الطالبني)و ( 11/165)الشرح الكبريانظر:  (5)

  .املصدران السابقان (6)
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 : ويتضح ذلك مبسائل  
من ضمان  أو خنزير،  أو لفالن علّي ألف درهم من مثن مخر  قال: : إذا  األوىل

 أو إىل أجل جمهول،  أو من مثن مبيع بثمن جمهول،  أو شرطت فيه اخليار لنفسي، 
، مما ينتظم لفظه عادة وال ينتظم شرعاً  (1)ذلك من أسباب الفسادو خيار جمهول، وحن

ال يقبل ويلزمه األلف وللمقّر حتليف املقّر له  أنَّهففي قبوله يف ذلك قوالن: أصحهما: 
كان من   أنَّهعلى نفي ذلك، واثنيهما: يقبل وال يلزمه شيء وللمقّر له حتليف املقّر 

 .(2)اجلهة الفاسدة اليت أسند إليها
 :وللقاولني مأخذان 
أجنيب ففي و شهد ألبيه و كما ل  ،: بناؤمها على القولني يف تبعيض الشهادةأحدمها 

 .(4)عليه اعرتاض (3)للرافعيو ل يف حّق األجنيب قوالن، القبو 
املدعي  :: بناؤمها على اخلالف يف حّد املدعي واملدعى عليه، إن قلناواثنيهما 

مدع يف اإلضافة إىل  وسكت عن قوله من مثن مخر نزل فه ومن ختلي وسكوته فاملقّر ل
فالقول قول املقّر يف إضافته إىل  ابطناً  من يدعي أمراً  :إن قلناو اخلمر فال يقبل قوله، 

زوال  ووه ابطناً  براءة الذمة واملقّر له يدعي أمراً  واجلهة الفاسدة ؛ ألن الظاهر معه وه

                                                           

للبطالن مرادف و عند الفقهاء: ما كان مشروعا أبصله غري مشروع بوصفه، وهالفساد  (1)
  .(1/166) التعريفات و( 2/272) عند الشافعي. انظر: املصباح املنري

  .(4/3٩6) روضة الطالبنيو ( 11/165) الشرح الكبريانظر:  (2)

  ./أ(222) (3)

ولك أن تقول هذا ال يشبه مسألة الشهادة الن الشهادة لألجنيب  قال: حيث  (4)
وإمنا قرن بينهما الشاهد لفظا واخلالف فيها شبيه  خروالشهادة لالبن أمران ال تعلق الحدمها ابآل

  .(11/166) الشرح الكبري انظر: ابخلالف يف تفريق الصفقة.
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فّرق بني أن يكون  ووددت لاإلمام : قال: ،  (1)الرباءة ، وللرافعي عليه اعرتاض أيضاً 
 .(2)عذرفال ي عاملاً أو أبن مثن اخلمر ال يلزم فيعذر  املقّر جاهالً 

له علّي من مثن مخر ألف  قال: أبن ،قدم ذكر اجلهة الفاسدة  ول أنَّهوال خالف  
 . (3)ال يلزمه أنَّه

ال يلزمه  نَّهله علّي ألف إن شاء هللا، فطريقان: أصحهما: القطع أب قال: لو و 
 .(5()4)على القولني أنَّهشيء، والثاين: 

مؤجل إىل  أنَّهأردت  قال: له علّي ألف إذا جاء رأس الشهر، فإن  قال: لو و  
إذا قدم  قال:  أو أطلق  أو أردت التعليق برأس الشهر  قال: إن و الشهر فسيأيت،  آخر

 : فطرقزيد، 
ال يلزمه  أنَّهعلى القولني لكن األظهر هنا  أنَّهاإلمام ومجاعة قال: : وبه أحدرا

 .(8()7)رده البغوي[أو ما و ال يكون إقرارا وه نَّه: القطع أبوالثاين. ](6)شيء

                                                           

صح هذا البناء ملا افرتق احلال بني أن يضيفه إىل اخلمر و ولك أن تقول ل قال: حيث  (1)
 الكبري الشرحمفصوال ولوجب أن خيرج التعقب ابالستثناء على هذا اخلالف. أو موصوال 

(11/166).  

  .(7/٩3) هناية املطلب (2)

  .(4/3٩6) روضة الطالبنيو ( 11/166) الشرح الكبريانظر:  (3)

الشرح أي يف مسألة مثن اخلمر السابقة وذكره الرافعي عن صاحب التقريب. انظر:  (4)
 (. 167-11/166) الكبري

  .(4/3٩7) روضة الطالبنيو ( 11/166) الشرح الكبريانظر:  (5)

  .(4/3٩7) روضة الطالبنيو ( 11/168) الشرح الكبريانظر:  (6)

 سقط من )ز(.  (7)

  .(4/25٩) انظر: التهذيب (8)
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 .(2)إقرار وحيتمل على التأجيل قاله املتويل نَّه: القطع أب(1)الثالث
 إذا جاء رأس الشهر فله علّي ألف مل يلزمه شيء على املشهور إنْ  قال: لو و  
 .(3)حيمل على التأجيل أنَّهقصد التعليق، ويف صورة اإلطالق وجه:  أو أطلق 

صى له به إذا جاء أو  أنَّه أو مؤجل إىل رأس الشهر  أنَّهأردت به  قال: لو و  
 .(4)رأس الشهر محل كالمه عليه

قال: ، و (5)إن شاء زيد مل يلزمه شيء أو لك علّي ألف إن شئت  قال: لو و  
.                                           (6)خترجيه على القولني يف تعليقه مبشيئة هللا تعاىل الوجه :اإلمام

                                                           

 الثاين. و يف )ز(:  (1)

  .(4/3٩8) روضة الطالبنيو ( 11/168) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (2)

  .املصدران السابقان (3)

  .(4/3٩7) روضة الطالبنيو ( 11/168) الشرح الكبريانظر:  (4)

  .املصدرين السابقني (5)

وخرج صاحب التقريب التعليق  قال: الذي ذكره اإلمام التعليق مبشيئة العباد حيث  (6)
ىل ابخلالف؛ ألن التفويض إىل أو اإلمام: التعليق مبشيئة العباد قال: مبشيئة هللا على القولني، و 

 (.7/٩3) التفويض إىل مشيئة العباد. هناية املطلبمشيئة هللا معتاد خبالف 

أما املشيئة؛ فيجب أن نؤمن أبن مشيئة هللا تعاىل انفذة يف كل شيء، وأن قدرته شاملة 
فأما كوهنا شاملة ألفعاله؛ فاألمر فيها ظاهر، وأما كوهنا . لكل شيء من أفعاله وأفعال املخلوقني

 م ملك هلل تعاىل، وال يكون يف ملكه إال ما شاء.شاملة ألفعال املخلوقني؛ فألن اخللق كله

شرح العقيدة الواسطية انظر: َشاَء هَلََداُكْم َأمْجَعِّنَي{.و والدليل على هذا: قوله تعاىل: }فـَلَ 
 .(205-2/204) للعثيمني
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 قال: لو ، وكذا إن شئت فلك علّي ألف مل يلزمه شيء قطعاً  قال: قّدم التعليق ف وول
 . (1)إن قدم زيد فلك علّي ألف وكذلك علّي ألف إن قبلت إقراري

له أو له علّي ألف ال شيء له على أو له علّي ألف ال يلزمين  قال: : إذا الثانية 
ال، أو له علّي ألف  قال: لو كالم غري منتظم، وكذا   نَّهعلّي ألف ال يلزمه األلف ؛ أل

غلط  أنَّهإقرار واستبعده ومحله على  أنَّهووقع فيما وقف عليه النووي من كالم الرافعي 
 .(2)الصوابو وه أو من الناسخ والذي ذكره الرافعي له علي ألف ال من غري 

: القطع (3)أبرأين منه، فطريقان: أحدمها أو لف قضيته له علّي أ قال: لو و  
 (6)وصححه الغزايل (5)املذهبو هاإلمام : قال: ، و (4)رده الفوراينأو ما  وابللزوم وه

 أو وقضيته  فّرق بينه وبني قوله استقرضت منه ألفاً  أنَّه قال: ونسبه الروايين إىل القّفال و 
، (7)مل يقّر بلزوم يف احلال نَّهاخلالف أبكان له علّي ألف وقبضه حني أجري فيهما 

 .(٩)، وقيل أن الشافعي نص عليهما(8)على القولني أنَّهأصحهما: و 

                                                           

  .(4/3٩7) روضة الطالبنيو ( 11/168) الشرح الكبريانظر:  (1)

  .(4/3٩7) انظر: روضة الطالبني (2)

  ./ب(223) (3)

  .(46/226) انظر: املطلب العايل ذكره ابن الرفعه. (4)

  .(76-7/75) انظر: هناية املطلب (5)

  .(1/372) انظر: الوجيز (6)

  .(6/163) انظر: حبر املذهب (7)

  .املصدر السابق (8)

  .(6/245) انظر: األم (٩)
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أبرأين منه مل يكن إقرار عند اجلمهور،  أو كان له علّي ألف قضيته   قال: لو و  
، (2)إقرار أنَّه، وعن الشيخ أيب حامد والقاضي احلسني: (1)ومنهم من خّرجه على القولني

 .(3)أصلهما ما إذا شهد للمدعي أّن املدعى به كان ملكهو املتويل: قال: 
جته منها وهي يف يده، خر أهذا مث  هذه داري أسكنت فيها زيداً  قال: لو و  

 .(4)بل غصبتها، ففي كونه إقرار ابليد وجهان :زيدقال: و 
 .(5)كان يل عنده وديعة فأخذهتا ففيه الوجهان  قال: لو و  
 . (6)وديعة أمر برده إليه أو أخذت منه ألفا كان يل عنده قرضا  قال: لو و  

له علّي ألف درهم مؤجل إىل وقت كذا ثبت يف ذمته ، ويف  قال: لو :  الثالثة
 قبول قوله يف األجل طريقان:

بعضهم: وله إلفات إىل قال: ، (7)على القولني أنَّهالثاين: و يقبل،  أنَّهأصحهما:  
يقبل فأطلق  :مال فيما إذا حلف ال مال له، فإن قلنا نَّهيوصف أبأن الدين املؤجل هل 

ال يقبل فالقول قول املقّر له يف نفي األجل مع  :إن قلناو األجل قبل قوله يف قدره ، 

                                                           

 روضة الطالبنيو ( 11/167) الشرح الكبرييقبل عند اجلمهور. انظر:  أنَّهوالصحيح  (1)
(4/3٩7).  

  .(46/22٩) انظر: املطلب العايل (2)

  .حبثت عنه فلم أقف عليه (3)

. انظر: ، والثاين: ليس إبقراراعرتف بثبوهتا وادعى زواهلا نَّهإقرار ابليد؛ أل أنَّهأصحهما:  (4)
  .(4/367) روضة الطالبنيو ( 11/116) الشرح الكبري

روضة و ( 11/170) الشرح الكبريالصحيح أن القول قوله. انظر: و أي املتقدمان  (5)
  .(4/400) الطالبني

  .(4/400) روضة الطالبنيو ( 11/171) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .(4/3٩8) روضة الطالبنيو ( 11/16٩) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (7)
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مستند إىل سبب يقبل أو  ، وخصص اإلمام حملهما مبا إذا كان الدين مطلقاً (1)ميينه
كالقرض بب ال يقبل التأجيل فال يقبل قطعا ً ، أما إذا أسنده إىل س(2)احللول والتأجيل
إن أسنده إىل جهة تالزم التأجيل كالدية املضروبة على العاقلة كما إذا و وقيمة املتلف، 

له علّي ألف من جهة حتمل العقل إىل نصف سنة فيقطع ابلقبول، ومنهم من  قال: 
 .(3)خّرجه على القولني

قتل ابن عمي فالان والزمين من دية  قال: إن ذكر األجل يف صدر كالمه أبن و  
 .(4)إىل سنة انتهائها كذا قبل قطعاً  ذلك القتل كذا مؤجالً 

 . (5)ال يقبل ذكر األجل مفصوالً  ول أنَّهوال خالف  
سقطت قال:  أنَّهمؤجل، فعن القّفال:  قال: شهد  شاهدان عليه أبلف، ف وول

قبول إقراره يف األجل ففي  ،هذه الشهادة وهذا شخص أقّر لغريه بدين مؤجل
بناء منه  ووه (8)يف األجل قطعا (7)ال يقبل إقرارهالقاضي الطربي : قال: ، و (6)اخلالف

أراد أّن اإلقرار وافق البيّنة يف أصل احلق  أنَّهعلى أن العمل ابلبيّنة ال ابإلقرار، وحيتمل 
 .(٩)فأبطلها وخالفها يف وصفه فعمل هبا فيه

                                                           

  .(234-46/233) انظر: املطلب العايل (1)

  .(7/٩4) انظر: هناية املطلب (2)

  .(4/3٩8) روضة الطالبنيو ( 11/16٩) الشرح الكبريانظر:  (3)

   ملصدران السابقان.ا (4)

  .املصدران السابقان (5)

  .(46/234) انظر: املطلب العايل ذكره ابن الرفعه. (6)

  ./أ(223) (7)

  .(541)ص/ التعليقة الكربى انظر: (8)

  .(235-46/234) انظر: املطلب العايل (٩)
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له علّي ألف من مثن مبيع مث أقبضه فإن سّلم سّلمت األلف، ففيه  قال: لو و  
الطريقان يف قوله ألف مؤجل: أصحهما: القطع ابلقبول وثبوت األلف ويوقف تسليمه 

 .(1)مثن عبد قال: لو أطلقه كما  أو على تسليم املبيع سواء عنّي املبيع 
مثن عبد مل أقبضه مل من و منفصال هقال: علّي ألف مث  :اقتصر على قوله وول 

 .(2)يقبل
أبلف إن سّلم سّلمت قبل  اشرتيت من زيد عبداً  قال: قّدم ذكر الشراء، ف وول

 .(4)املاورديمل أقبضه مل يلزمه قاله  قال: أقرضين ألفا ،مث  قال: لو .        و (3)قطعا
قال:  أو بل قبلت،  قال: بعتك هذا العبد أمس أبلف فلم يقبل، ف قال: لو و  

المرأته خالعتك على ألف  أو بل قبلت ، قال: أعتقتك على ألف فلم تقبل، ف :لعبده
يقبل صدق  :إن قلناو على قول تبعيض اإلقرار،  وفه ،فلم تقبلي، فقالت: بل قبلت

 . (6()5)املشرتي والعبد واملرأة يف القبول مع اليمني
ما طلقت  قال:  أو أقّر األن مبا ليس علّي لزيد على ألف  قال: لو : فرع 

عاصم العبادي : ال يصح إقراره و أبقال: أقول طلقتها ، و زوجيت لكن أقر اآلن بطالقها 
 . (7)له علّي ألف ال يلزمينقال: لو كما   أنَّهاملتويل : الصحيح قال: ، و 

  

                                                           

  .(4/3٩6) روضة الطالبنيو ( 11/167) الشرح الكبريانظر:  (1)

  .املصدران السابقان (2)

  .(4/248) انظر: التهذيب (3)

  .(7/76) الكبري احلاويانظر:  (4)

 يف )ز(: الثمن.  (5)

  .(4/3٩8) روضة الطالبنيو ( 11/16٩) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .املصدران السابقان ذكره الرافعي والنووي. (7)
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 ا أن يقع تفسريه متصالً قبلي ألف وفّسره بوديعه، فإمّ أو له علّي  قال: :  الرابعة
 . (1)منفصالً أو 

أردت به هذا  قال: ، فإذا جاء بعد إقراره أبلف و : أن يقع منفصالً  األوىلاحلالة 
الذي أقررت يل به و املقّر له: هذا وديعة ويل يف ذمتك ألف هقال: وديعة عندي، ف ووه

 : ففيمن القاول قاوله طريقان
ظاهر النص فعلى هذا يكون  ووه ،: القطع أبن القول قول املقّر مع ميينهأحدمها

رده بعد اإلقرار، ففي قبول أو تلف  أنَّهمل حيضره وادعى  وعليه حىت ل األلف مضموانً 
 . (2)قوله وجهان

حامد: مها منصوصان: و أبقال: : املشهور أّن يف املسألة قولني، و والطريق الثاين
أصحهما: أّن القول قول و ، آخرأحدمها: أن القول قول املقّر له فيلزم املقّر ألف 

 .(3)املقرّ 
أو و دينا مث فسره بوديعة فقوالن مرتبان أو له علّي ألف درهم يف ذميت  قال: لو و  

 (4)له علّي ألف قال: مجع بينها كلها ف وول ،ال يقبل أنَّهأصحهما: و ىل أبن ال يقبل، 
 .(5)الصحيحو ىل أبن ال يقبل وهأو و درهم دينا يف ذميت فاخلالف مرتب 

                                                           

  .(4/3٩٩) روضة الطالبنيو ( 11/16٩) الشرح الكبريانظر:  (1)

أصحهما: أن القول قول املقر مع ميينه الن الوديعة جيب حفظها والتخلية بينها وبني  (2)
  .(4/3٩٩) روضة الطالبنيو ( 11/170) الشرح الكبرياملالك انظر: 

 روضة الطالبنيو ( 11/170) الشرح الكبريانظر:  صححه الرافعي والنووي. (3)
(4/3٩٩).  

  ./ب(224) (4)

 روضة الطالبنيو ( 11/170) الشرح الكبريانظر:  صححه الرافعي والنووي. (5)
(4/3٩٩).  
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ابن قال: هذا بدل األلف الذي كان عندي وديعة،  قال: و  ،أحضر ألفاً  وول 
 . (1)الصّباغ واملتويل قبل قوله

مرتب  وله علّي ألف وديعة فه :: أن يذكره على اإلتصال فيقول احلالة الثانية
يلزمه ألف  قال: إال فوجهان واإلمام و ىل، أو  إن قبلناه مث فهنا األوىل (2)على ]احلالة[

ألف  قال: عليه، فيه قوالن يقرابن من القولني فيما إذا  واحد لكن هل يكون مضموانً 
ألف قضيته، والعراقيون  قال: لو كما   أنَّهمؤجل هل يثبت األجل ؟ وعن أيب إسحاق 

إن مل أيت و هذا قنع به،  وه قال: يقبل فأتى أبلف و  :اقتصروا على قبوله، فإن قلنا
بنامها البغوي على أّن كلمة رده، ففي قبوله وجهان: أو بشيء وادعى أن األلف تلف 

عليه  صار مضموانً  أنَّهعلى  أو األصح، و على حممولة على وجوب احلفظ فيقبل وه
ثل هذا اخلالف نظرا  ماألوىلوجيوز أن يثبت يف الرافعي : قال: ،  (3)لتعدي فال يقبل

 .  (4)انتهى إىل املعنيني
 .(5)وقد مّر اخلالف فيه

أو يضمنه صححنا العارية  أنَّهله علّي ألف درهم عارية، فاملشهور  قال: لو و  
على القول أبن إعارة الدراهم ابطلة ال  ال يضمنه تفريعاً  أنَّه، وفيه وجه: (6)أفسدانها

 ،هذا من املواضع اليت يفارق فيها الباطل الفاسد يف وجه.(1)صحيحة وال فاسدة

                                                           

  .(1٩/422) انظر: كفاية النبيه ذكره ابن الرفعه. (1)

  .يف )ط(: اخلالف (2)

( 11/171) والشرح الكبري( 4/251) انظر: التهذيب والرافعي والنووي. ذكره البغوي (3)
  .(4/3٩٩) روضة الطالبنيو 

  .(11/171) الشرح الكبري انظر: (4)

   .األوىلأي احلالة  (5)

  . (4/400) روضة الطالبنيو ( 11/171) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (6)
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لو عكس ما  وصورة النص وه وهو له ألف درهم عارية عندي  قال: لو وكذا  
 .(2)له علّي ألف وديعة قال: 

يف يدي ألف مث فسر ابلوديعة قبل فيصدق يف  أو عندي أو له معي  قال: لو و  
 .(3)دعوى التلف والرد

مضمون  أنَّهنص على  وديعة ديناً  أو له عندي ألف درهم مضاربة  قال: لو و  
 .(4)عليه وال يقبل قوله يف الرد والتلف

،  (5)وديعة بشرط الضمان مل يقبل قولهأو دفعه إليه مضاربة  أنَّهأردت  قال: فإن  
 .(6)ويف حتليفه املقّر له وجهان

مث  دفع إيّل ألفاً  قال: لو ففيه قوال تبعيض اإلقرار ، و  ،ذلك متصالً قال: لو و  
قال:  القّفال: املذهب عندي أن يفرق بني اللفظني كماقال: ، و (7)فسره بوديعة يقبل

                                                                                                                                                            
= 

أو فتو ( 3/351) الوسيطو ( 11/211) والشرح الكبري( 4/140) انظر: هناية املطلب (1)
  .(2/607) ي ابن الصالح

  .(46/263) انظر: املطلب العايل (2)

  .(400-4/3٩٩) روضة الطالبنيو ( 11/171) الشرح الكبريانظر:  (3)

( 11/171) الشرح الكبري انظر: ووجهوه أبن كونه دينا عبارة عن كونه مضومنا.(4)
   .(4/400) الطالبنيروضة و 

ُب الضََّماَن. انظر: (5) َنَّ َشْرَط اأْلََمانَةِّ اَل يُوجِّ  روضة الطالبنيو ( 11/171) الشرح الكبريألِّ
(4/400).    

القول قول املقر له ؛ إلن و حمتمل  نَّهالفوراين ، والثاين : تسمع ؛ ألقال: : ال وبه  األول (6)
   .(423-1٩/422) كفاية النبيهالقاضي . انظر:  قال: الظاهر معه وبه 

  .(4/400) روضة الطالبنيو ( 11/171) الشرح الكبريانظر:  (7)
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بل غصبتنيه  :املأخوذ منهقال: مث فسره بوديعة و  أخذت منه ألفاً  قال: إذا  أنَّهحنيفة و أب
 .(1)أّن القول قول املقّر له

  
  

                                                           

   .(373)ص/ جممع الضماانتو ( 5/608) انظر: الدر املختار (1)
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أخذت من فالن وديعة فعلى ما ذكره القّفال  قال: ف (1)ذكره على اإلتصال وول
 .(2)يكون على قويل تبعيض اإلقرار

دفعها إيّل  (4)له علّي ألف]درهم[ قال: لو : و  (3)العدةو صاحبا اإلابنة قال:  
قال: ، و  (5)أخذته منه وديعة عند متقدمي أصحابنا قال: لو وكذا  ،وديعة فالقول قوله

 .(7)القّفال : حيتمل أن يكون هذا مذهبناقال: ،  (6)حنيفة : ال يقبلو أب
أعرته منه  قال:  أو هذا الثوب كان وديعة يل عند فالن فرده علّي،  قال: لو و  

يل فالقول قول املأخوذ منه مع ميينه قاله  واملأخوذ منه: بل هقال: فرده علّي، و 
هذه الدار  قال: ، قلت : وجيئ فيه اخلالف املتقدم يف الفروع فيما إذا  (8)البغوي

 . (٩)جته منهاخر أمث  أسكنت فيها فالانً 
هبة عارية إبضافة اهلبة إىل العارية أو هذه الدار لك عارية  قال: : إذا  اخلامسة

هذه الدار لك هبة   قال: لو إقرار ابلعارية له الرجوع مىت شاء، وكذا  وهبة سكىن فهأو 
                                                           

  ./أ(224) (1)

  .(11/171) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي. (2)

 ه.350العدة يف املذهب أليب علي الطربي ت:(3)

  .ه461يف أحكام فروع الداينة أليب القاسم الفوراين ت: اإلابنة 

  .زايدة من )ز( (4)

  .(46/257انظر: املطلب العايل) (5)

 جممع الضماانتو ( 5/608) ألن األخذ ظاهر ابلغصب. انظر: الدر املختار (6)
   .(2/482) اجلوهرة النريةو ( 373)ص/

  .(1٩/421) انظر: كفاية النبيه ذكره ابن الرفعه. (7)

  .(4/252) انظر: التهذيب (8)

  .123صتقدم ذكرها  (٩)
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، وفيه (1)مل يقبضها قبل قوله على املشهور وظاهر النص أنَّهفإذا ادعى  ،كان إقرار ابهلبة
قال: ، و  (2)من جهة اهلبة ال يقبل إذا كانت يف يد املّتهب وادعى قبضهاً  أنَّهوجه: 

 .  (3)صاحب التقريب : قبوله على القولني يف تبعيض اإلقرار وضّعف
كذب ومل يقبض، ففي مساع   أنَّهأقبضت مث ادعى و وهبت  قال: : إذا  السادسة

أو ، وقد مّر فيه ثالثة (4)دعواه لتحليف اخلصم احلكم فيه كما تقدم يف الرهن
، وهل  (6)ال يذكره فال حيلفهأو يال فيحلفه و يذكر أت : الفرق بني أن(5)جه:]اثلثها[

 .(7)ال ؟ تقدم فيه خالفأو يفرتق احلال بني أن يكون اإلقرار مبجلس القاضي 
 .(٩)البغوي : ال يكون إقرار ابلقبضقال: وملكها،  (8)وهبته ]الدار[قال: لو و  
 ، عن القفال الشاشي: (10)خرجت منه إليه على ظاهر املذهبو وهبت قال: لو ]وكذا 

  
                                                           

  .(6/240) انظر: األم (1)

( 4/400) روضة الطالبنيو ( 11/172) الشرح الكبري. انظر: أنَّه يقبل قولهوالصحيح  (2)
  .(1٩/407) كفاية النبيهو 

  .(4/400) الطالبنيروضة و ( 11/172) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (3)

  ليس ضمن اجلزء احملقق. (4)

 يف )ط(: اثلثا.  (5)

  .(4/401) روضة الطالبنيو ( 11/172) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .106تقدم ذكر اخلالف ص (7)

 الشرح الكبرياملذكور يف املصادر. انظر:  و)ز(: هذا العبد ، والذي أثبته هويف )ط(  (8)
   .(4/401) روضة الطالبنيو ( 11/172)

  .(4/257) انظر: التهذيب (٩)

  .املصدر السابق (10)
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 .(2()1)إقرار ابلقبض[ أنَّه

ظن صحته حني اإلقرار مل  أو كان فاسد   أنَّهإقباض مث ادعى و هبة أو أقّر ببيع  وول 
 .(3)نكل حلف املقّر وحكم ابلبطالن يصدق لكن له حتليف املقّر له فإنْ 

على اإلتالف مل يقبل ، إمنا أقّر لغرمه و مل يتلفه  أنَّهأقّر إبتالف مال مث ادعى  وول 
على االستقراض منه فأشهدت قبل إن استقرض  كنت غارماً   قال: أقّر له بدين مث  وول

 .(4)معتاد نَّهمث مل يقرضين فله حتليفه على الصحيح ؛ أل
قبض، ففي املصدق منهما بيمينه وجهان:  (5)مثن مبيع واملقّر له: بل هقال: لو و 

 .(6)أصحهما: عند اهلروي تصديق املقّر له
قدم اإلشهاد على  أنَّهو مل يقبضه  أنَّهابع العبد وقبض مثنه مث ادعى  أنَّهأقّر  وول 
، فعلى هذا  (7)ال تسمع دعواه يف حتليف خصمه، وقيل: تسمع أنَّهفاملذهب  ،القبض

                                                           

  .زايدة من )ز( (1)

بكر حممد بن علي بن إمساعيل، و أبو الشاشي هو (، 1٩/408) انظر: كفاية النبيه (2)
ل من صنف وأو القفال الشاشي الفقيه الشافعي، إمام عصره بال مدافعة، وله مصنفات كثرية، وه

ه. انظر: وفيات 365الفقهاء، وله كتاب يف أصول الفقه، وله شرح الرسالة، تاجلدل احلسن من 
  .(3/200) طبقات الشافعية الكربىو ( 4/200) األعيان

  .(4/401) روضة الطالبنيو ( 11/172) الشرح الكبريانظر:  (3)

  .املصدران السابقان ذكره الرافعي والنووي. (4)

  ./ب(225) (5)

ال جيب على املشرتي تسليم الثمن مع  نَّهواألقرب عند اهلروي أن القول قول املقر؛ أل (6)
 (. 341) إنكار البائع املبيع. انظر: اإلشراف

  .(4/210) الغايةو ( 7/8٩) هناية املطلب انظر: (7)
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كان املشرتي قد صاحل عن الثمن، ففي كيفية ميينه وجهان: أحدمها: يكفيه أن  ول
 .(1)ال يلزمه تسليم الثمن، والثاين: حيلف على املصاحلة وال يضره أنَّهحيلف 
لّقنه ومل  أنَّهادعى  عكسه صح إذا عرف معناه، فإنْ أو أقّر عجمي ابلعربية  وول 

ز أن ال يعرفه وكذا احلكم يف مجيع العقود يفهم معناه ُصدق بيمينه إن كان ممن جيو 
 . (2)لقّنها ومل يعرف معناها أنَّهواحللول إذا صدرت منه بغري لغته مث ادعى 

: اعلم أّن احليلولة بني املالك وملكه ابلفعل يوجب الضمان وكذا  (3)السابعة
مث رجعا  ابلقول فيما ال ميكن استدراكه كالطالق والعتاق فيما إذا شهد الشاهدان هبما

ما يضمنان، وفيما ميكن استدراكه ابلتوافق والتصادق قوالن وذلك يف أهنَّ بعد احلكم ف
هذه الدار اليت  قال:  أو  وال بل لعمر  أو  وهذه الدار لزيد بل لعمر  قال: اإلقرار، فإذا 

وسّلمت إىل  وغصبت هذه الدار من زيد بل من عمر  أو  وتركها أيب لزيد ال بل لعمر 
عند و ، (4)؟ فيه قوالن: أصحهما عند البغوي: الووهل يغرم املقّر قيمتها لعمر زيد ، 

 . (5)القياسو األكثرين: نعم، وه
 ان:آخر اليت مل يتعرض فيها للغصب طريقان  األولويف الصور الثالث  
إن تعمد ففيه و إن أخطأ مل يغرم  أنَّهالثانية: و ال يغرم،  نَّهأحدمها: القطع أب 
 .(6)القوالن
وجيري القوالن يف شهود املال إذا رجعوا عن الشهادة بعد احلكم به وعني املال  
 إمكان املطالبة بقيمته ممكنه ، ويف حمل القولني طريقان: أو قائمة 

                                                           

  .(4/210( والغاية )7/8٩ة املطلب )انظر: هناي (1)

  .(4/370) ة الطالبنيروضو ( 11/172) الشرح الكبريانظر:  (2)

  .يف )ز(: السادسة (3)

  .(4/255انظر: التهذيب) (4)

  .(4/401) روضة الطالبنيو ( 11/173) الشرح الكبريانظر:  (5)

  .املصدران السابقان (6)
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أخذها احلاكم  أو نفسه  وما مطلقان سواء سّلمهما إىل عمر أهنَّ أصحهما:  
احلاكم منه وسّلمها إىل زيد إما إذا سّلمها ما فيما إذا انتزعها أهنَّ سّلمها إليه، واثنيهما: و 
يفصل أو ما بني أن يوايل بني اإلقرارين هلما هنَّ وال فرق يف جرأي إليه فيغرم قطعاً  وه

 .(2)طويلأو قصري  (1)بينهما ]بفصل[
 فوجهان: وزيد من عمر  (3)غصبتها من زيد وغصبها قال: لو و  
القوالن، واثنيهما: يسلم هلما وال يغرم  وأحدمها: يسلم إىل زيد ويف الغرم لعمر  

 .(4)شيئاً  ولعمر 
لزمه تسليمها لزيد وجازت شهادته  واستعرهتا من زيد وملكها لعمر  قال: لو و  

 .(5)ا ملك عمروهنَّ أب
: يف تسليمها إىل املاورديقال: ، وال هي لزيد واستعرهتا من عمر أو  قال: لو و  

، ومقتضى طريقة اجلمهور على ما سيأيت يف املسألة  (6)القوالن وزيد وغرم قيمتها لعمر 
 كما يف الصورة اليت قبلها .  أنَّهالثالثة 

غصبها  أو كان ابعها من زيد   أنَّهأقبضها وقبض مثنها مث أقّر و  ابع عيّناً  و: ل فرع
كما مّر يف الرهن ، ويف غرمه القيمة   (7)منه مل يقبل قوله على املشرتي على املذهب

                                                           

  .يف )ط(: بفصيل (1)

 روضة الطالبنيو ( 11/174) الشرح الكبريانظر:  صححه الرافعي والنووي. (2)
(4/401).  

  ./أ(225) (3)

  .(4/402) روضة الطالبنيو ( 11/174) الشرح الكبريانظر:  (4)

  .(7/38) الكبري احلاويانظر:  (5)

  .املصدر السابق (6)

  .(4/402) روضة الطالبنيو ( 11/174) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (7)
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، وقيل: أن اخلالف (1)أصحهما: القطع ابلغرمو طريقان: أحدمها: طرد القولني ، للمقّر له
مدعي العني املبيعة هل له دعوى  وينبين على اخلالف أنّ  جار إذا مل يسلمها أيضاً 

أقّر لغرم القيمة فله دعواها،  ول :القيمة على البائع والعني ابقية يف يد املشرتي؟ إن قلنا
 .(2)ال فال :إن قلناو 

كان يف يد إنسان عني فانتزعها منه مدعي بيمينه بعد نكول صاحب اليد  وول 
اليمني كالبّينة فال   :يدعيها ، هل له طلب قيمتها ممن انتزعت منه؟ إن قلنا آخرمث جاء 

 . (3)كاإلقرار ففي مساع الدعوى عليه اخلالف  :وإن قلنا ،انتزعها ببيّنةو كما ل
إن جاز و ، غصبت هذه الدار من زيد لزمه ردها إليه إتفاقاً  قال: لو :  (4)الثامنة

سلمت إىل  وغصبتها من زيد وملكها لعمر  قال: لو إيداع ، و أو أن تكون يده إلجيار 
غاصب ،  نَّه؛ ألووال تقبل شهادة املقّر لعمر  وزيد مث اخلصومة فيها تكون بني زيد وعمر 

 أنَّهال يغرم ويربأ ابلرد إليه، واثنيهما:  أنَّهطريقان: أصحهما: و ويف غرامته قيمتها لعمر 
 .(5)واختاره البغوي وغصبتها من زيد ال بل من عمر  قال: على القولني فيما إذا 

 وغصبتها من زيد فوجهان: وهذه الدار لعمر  قال: إما إذا قّدم اإلقرار ابمللك ف 
يقان، واثنيهما: الطر  وأظهرمها: أن احلكم كذلك فيسلم إىل زيد، ويف الغرم لعمر  

،وللرافعي  (6)املاورديويف غرم قيمتها لزيد قوال الغرم ابحليلولة وبه جزم  ويسلم إىل عمر 
ا يد إجازة غرم قيمة املنفعة أهنَّ ذكر  يسأل عن يده فإنْ  (7)القياس أنّ  قال: فيه حبث، و 

                                                           

  (. 4/402( وروضة الطالبني )11/174ذكره الرافعي والنووي. انظر: الشرح الكبري ) (1)

 .املصدران السابقان (2)

  .املصدران السابقان (3)

  .يف )ز(: السابعة (4)

  .(4/255) انظر: التهذيب (5)

  .(7/38) الكبري احلاوي (6)

  ./ب(226) (7)



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

218 
 

ترد  آخروىف الدين من موضع  ا يد رهن غرم قيمة املرهون ليتوثق به مث إنْ أهنَّ  قال: إن و 
 . (1)القيمة عليه
فإن  أنَّهغصبت هذه العني من أحد هذين صح اإلقرار وطولب ببي قال: :  فرع

عنّي املقّر أحدمها سّلمت إليه وحتليف الثاين له  مات قبل البيان قام وارثه مقامه فإنْ 
ال يغرم مل حيلفه؛ إذ ال فائدة فيه، وقيل: حيلف،  :ينبين على قويل الغرم ابحليلولة، إن قلنا

يغرم حّلفه ، فعلى  :إن قلناو ، (3)غلطو وهاإلمام : قال: ،  (2)إذا قلنا ميني الرّد كالبّينة
حلف فليس له إال القيمة، وقيل: إن قلنا أّن اليمني  نكل ردت على الثاين فإنْ  وهذا ل

 األولوسّلمت للثاين ، وعلى هذا ففي الغرم  األولبعد النكول كاإلقرار انتزعت من 
 .(4)طريقان: أحدمها: ال، والثاين: فيه القوالن وضّعف

أصّر، فإن صدقاه وقفت العني بينهما و ال أدري املغصوب منه منكما  قال: وإن  
إن كذابه حلف لكل منهما ميينا على نفي العني وتبقى و يصطلحا، أو حىت يتبنّي املالك 

علي فيه كالم مل  وللشيخ أيبالرافعي: قال: ،  (5)املذهبو بينهما هذا ه العني موقوفة
 أو هل حيلف على البت  أنَّهحكى قولني يف  أنَّه، وروى غريه عنه: (6)ينقح يل فرتكته

نكل عن اليمني يف حقهما هل يغرم لكل منهما نصف  ول أنَّهعلى نفي العلم بناء على 
حيلف على  وال ضاهي املودع ، وه :قلنا (7)، فإن؟ خرالقيمة للحيلولة يف النصف اآل

يف البسيط : وال يبعد على نفي الغرم أن حيلف على قال: نفي العلم يف هذه الصورة ، 
                                                           

  .(11/175) الشرح الكبري (1)

   .(4/403) روضة الطالبنيو ( 11/175) الشرح الكبريانظر:  (2)

  .(11/437) هناية املطلب (3)

  .(4/403) روضة الطالبنيو ( 11/175) الشرح الكبريانظر:  (4)

  .(4/403) روضة الطالبنيو ( 11/175) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (5)

  .(11/175) الشرح الكبري (6)

  .يف )ز(: وإن (7)
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ويف  قال: نكل عن اليمني على نفي العلم ، و البت أيضا مث ال يتوجه بنكوله شيء كما ل
فإذا حلف ألحدمها ونكل إذا وقفناها تداعيا و إيقاف العني بينهما إذا حلف غموض 

نكال فوجهان: أحدمها: يوقف إىل أو إن حلفا و  ،حكم للحالف خرعن اآل
 . (1)االصطالح، والثاين: يقسم بينهما وال جيئ قول القرعة

 
 االستثناء.و : ما يرفع بعض اإلقرار وه القسم الثاين

 :  وفيه مسائل 
اج ما لواله لدخل خر إ و: االستثناء جائز يف اإلقرار والطالق وغريمها ، وه األوىل

ما خال وما عدا و وغري وخال وعدا  (3)سوىو : إال وري،  (2)أبدوات االستثناء األوليف 
فصل بني  غري مستغرق فإنْ  وليس وال يكون وجاء شيء ، ويشرتط أن يكون متصالً 

،  (4)كالم أجنيب مل يصح على املشهور املنصوص أو املستثىن واملستثىن منه بسكوت 
 .(5)تغفر هللا إال مائة صح االستثناءله علّي اسقال: إذا صاحبا العدة والبيان : قال: و 

  

                                                           

  .حبثت عنها ومل اقف عليها يف كتاب البسيط (1)

  .(1/3٩2) انظر: مقاييس اللغة (2)

  ./أ(226) (3)

  .(4/404) روضة الطالبنيو ( 11/175) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (4)

  .(4/404) روضة الطالبنيو ( 13/456) البيان نظر:ا
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نظري ختلل و وه (1)يوافق وجها ذكره ابن كج : أّن الفصل بكالم يسري ال يضر ووه
قال: ، لكن (2)ال يضر على املذهب أنَّهالفصل بني اإلجياب والقبول بكالم يسري ف

اإلمام: االتصال هنا أبلغ من االتصال مث لصدورمها من شخصني ويستثىن سكتة النفس 
 .(3)وانقطاع الصوت والعِّيّ 

أحط كذا بقوله إال كذا فيه  أو : وهل يلحق قوله استثين  املاورديقال:  
 .(5)كقوله إال دانقاو دانقا فهله علّي درهم ببعض قال: لو و الروايين : قال: ،  (4)وجهان
له علّي عشرة  :وجيوز أن يكون املستثىن أقل من الباقي من املستثىن منه، كقوله 

أن يكون أكثر منه  و عشرة إال مخسة ،  :أن يكون مثله كقولهو إال درمها فيلزمه تسعة ، 
ات، عشرة إال تسعة فيلزمه درهم، واالستثناء من االثبات نفي ومن النفي إثب :كقوله

لو كل واحد مستثىن ما قبله ف  (6)كان بغري حرف عطف كان  إذا تكرر االستثناء فإنْ و 

                                                           

القاسم يوسف بن وأو (، وابن كج ه46/308) انظر: املطلب العايل ذكره ابن الرفعه. (1)
ه. 405تصانيف كثرية، تو أمحد بن كج الدينوري ، يضرب به املثل يف احلفظ ، وله وجه ، 

طبقات و ( 5/53٩) طبقات الشافعية الكربىو ( 184 -17/183) انظر: سري أعالم النبالء
  .(1/1٩8) الشافعية البن قاضي شهبه

( 3/214) الغرر البهيةو ( 1/417) السراج الوهاجو ( 8/62) : حتفة احملتاجانظر (2)
   .(3/342) حاشية قليويب وعمريةو 

  .(223) خمتار الصحاحو ( 611) خالف البيان. انظر: جممل اللغة العي: (3)

  موعد ابالستثناء.  نَّهالثاين: ال يصح ؛ ألو قد صرّح حبكمه،  نَّه: يصح؛ ألاألول (4)
   .(7/20) الكبري احلاويانظر: 

  .(6/112) انظر: حبر املذهب (5)

  .يف )ط(: تكررت كلمة كان (6)
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إثبات و : أن جيمع كل ما ه(1)علّي عشرة إال تسعة إال مثانية لزمه تسعة ، وضابطه قال: 
 .(2)املقّر بهو نفي فيسقط املنفي املثبت فالباقي ه ووكل ما ه

علّي عشرة إال تسعة إال مثانية إال سبعة إال ستة إال مخسة إال أربعة  قال: لو و  
 ،األشفاع كان ثالثني وإال ثالثة إال اثنني إال واحد لزمه مخسة ؛ ألن العدد املثبت ه

اتر كان مخسة وعشرين يسقطها من الثالثني بنفي مخسة و األ وإذا مجعت املنفي وهو 
فإن كان شفعا  األول، ووجه معرفة املثبت من املنفي: أن ينظر يف العدد (3)هي املقّر به

له علّي تسعة إال  :إن كان وترا فاألشفاع منفية كقولهو كاملثال املذكور   ،اتر منفيهو فاأل
 .(4)ها وهذا بشرط أن تكون األعداد املذكورة متواليهآخر مثانية إال سبعة إال 

 .(5)ليس له علّي شيء إال مخسة كان مقرا خبمسة قال: لو ف 
 (7): ال يلزمه شيء(6)األكثرونقال: ليس له علّي عشرة إال مخسة  قال: لو و  

 .(٩()8)القياسيون: يلزمه مخسةقال: ليس له علّي مخسة، و  قال:  أنَّهكو 

                                                           

  (.2/404. انظر: معجم املصطلحات )فهو ما يقصد به نظم صور متشاهبةالضابط:  (1)

  .(4/404) روضة الطالبنيو ( 11/176) الشرح الكبريانظر:  (2)

  .املصدران السابقان (3)

  .(4/405) روضة الطالبنيو ( 11/176) الكبريالشرح انظر:  (4)

  ملصدران السابقان.ا (5)

  ./ب(227) (6)

 روضة الطالبنيو ( 11/176) الشرح الكبريألن عشرة إال مخسة مخسة. انظر:  (7)
(4/405).   

  .بناء على أن االستثناء من النفي إثبات (8)

  .(4/405) روضة الطالبنيو ( 11/176) الشرح الكبريانظر:  (٩)



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

222 
 

ل و مستغرقني لأل كاان معاً   أيت ابستثناء بعد استثناء والثاين مستغرق فإنْ  وول 
عشرة  :إن مل يكوان مستغرقني له كقولهو علّي عشرة إال مخسة،  :كقوله  األولبطل وصح 

فوجهان: أحدمها: تبطل ويلزمه سبعة، والثاين: يصح ويلزمه ثالثة ؛  ،إال ثالثة إال أربعة
،  (1)بتقدير إسقاط حرف العطف األولملا تعذر رده إىل املستثىن قبله رجع إىل  نَّهأل
جه: أحدها: أو عشرة إال عشرة إال ثالثة، ففيما يلزمه  :مستغرقا كقوله ولاألإن كان و 

األقيس، واثلثها: و عشرة ويبطل االستثناءان، واثنيهما: يلزمه ثالثة ويصح االستثناءان وه
، قال: البغوي:  (2)عشرة إال ثالثة قال:  أنَّهخاصة ك األوليلزمه سبعة ويبطل االستثناء 

 .(3)ضعيفو وه
يلزمه عشرة وعلى الوجهني  األولعشرة إال عشرة إال مخسة، فعلى قال: لو و  

 (4)األخريين يلزمه مخسة
كقوله له علّي   األولإن تكرر االستثناء حبرف العطف كان الكل مستثىن من و 

 .(5)عشرة إال مخسة ودرمهني فهما مجيعا مستثنيان من العشرة ويلزمه ثالثة
له علّي قال: لو استغرقت املستثىن منه كما  مجعتو إن كان املستثنيان حبيث لو  

تبقى على أو إال مخسة ومخسة، فهل جيمع بينهما فيبطل أو عشرة إال سبعة وثالثة 
جه: أحدها: جيمع بينهما فيبطالن أو تفرقها فيختص البطالن يف األخري، فيه ثالثة 

 ومخسة األوىلأصحها: ال جيمع وخيتص البطالن ابألخري فيلزمه ثالثة يف و ويلزمه عشرة، 
إال أو إال سبعة  قال: إن أعاد أداة االستثناء يف الثاين أيضا أبن  أنَّهيف الثانية، واثلثها: 

                                                           

   .املصدران السابقان (1)

  .(4/405) روضة الطالبنيو ( 11/177) الشرح الكبريانظر:  (2)

  .(242-4/241) مل أقف على تضعيفه يف التهذيب. انظر: التهذيب (3)

  .(4/406) روضة الطالبنيو ( 11/177) الشرح الكبريانظر:  (4)

   .(4/406) الطالبنيروضة و ( 11/177) الشرح الكبريانظر:  (5)
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، وجيري الوجهان  (1)إن مل يعده مجع فيبطالنو ثالثة مل جيمع وخيتص البطالن ابألخري 
يف املستثىن منه واألصح أو قع فيها عطف يف املستثىن ن يف كل صورة و األوال

 (2)درهم إال درمهاو درهم و له علّي  درهم قال: ال جيمع فإذا  أنَّهاملنصوص يف الطالق و وه
 . (3)إن مل جنمع لزمه ثالثةو فإن مجعنا لزمه درمهان 

درمها فإن مل جنمع صح و درمها و إال درمها أو درمها و ثالثة إال درمهني قال: لو و 
 .(4)إن مجعنا بطل االستثناء فيلزمه الثالثةو استثناء درمهني ويلزمه درهم 

 . (5)إن مجعنا لزمه ثالثةو ثالثة إال درمها ودرمهني فإن مل جنمع لزمه درمهان قال: لو و 
 ،درهم ودرهم ودرهم إال درمها ودرمها ودرمها لزمه ثالثة على الوجهنيقال: لو و 

 .(6)وكذا احلكم يف نظري هذه املسائل يف الطالق
قال: ،  (8)املتويل : يلزمه أربعةقال: ستة ،  (7)أو على عشرة إال مخسة قال: لو و  

، ويف  (1)الصواب قول املتويلو النووي : قال: ،  (٩)يلزمه مخسةقال: الرافعي : وميكن أن ي
 . (2)يلزمه العشرة أنَّهويف كالم صاحب العدة ما يقتضي إثبات وجه: 

                                                           

( وروضة الطالبني 11/177انظر: الشرح الكبري )صححه الرافعي والنووي.  (1)
(4/406  .)  

  ./أ(227) (2)

  .(4/406) روضة الطالبنيو ( 11/177) الشرح الكبريانظر:  (3)

  .املصدران السابقان (4)

  .املصدران السابقان (5)

  .(4/406) روضة الطالبنيو ( 11/178) الشرح الكبريانظر:  (6)

 يف )ز(: إال.  (7)

 .(17٩)ص/ التتمة انظر: (8)

  .(11/178) الشرح الكبري انظر: (٩)
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إن نصب غري كان  أنَّهله علّي درهم غري دانق فمقتضى العربية قال: لو :  فرع
بعض األصحاب، قال: إن رفع فعليه درهم كامل وهبذا و استثناء فيلزمه مخسة دوانيق 

على االستثناء  محالً  املتويل : إن كان ال حيسن العربية لزمه مخسة دوانيق مطلقاً قال: و 
 .(3)أ يف اإلعرابإن أخطو 

 .(4)له علّي عشرة دراهم غري درهم يلزمه تسعةقال: لو وكذا  
له علّي ألف درهم إال مائة قضيته إايه كان استثناء صحيحا راجعا إىل قال: لو و  

 .(6)خالفا أليب حنيفة ،(5)املقضي دون القضاء فيكون مقرّا بتسعمائة ادعى قضاها
 .  (7)بناءها كان إقرار ابألرض دون البناءهذه الدار لزيد إال قال: لو و  

: االستثناء من غري اجلنس صحيح يف االقرار ، ويف صحته يف غريه  املسألة الثانية
، ومعناه إال قيمة الثوب (8)صح عبداً أو  له علّي ألف درهم إال ثوابً قال: وجهان فإذا 

لزيد أو  ي ألفاً أو لكن يفسر الثوب مبا ينقص قيمته عن األلف، فإن فسره بثوب يس
يبقى أصل االستثناء ويبطل االستثناء من أصله ؟ فيه وجهان: و عليه فهل يبطل تفسريه 

                                                                                                                                                            
= 

  .(4/407) روضة الطالبني انظر: (1)

  .(46/314) املطلب العايل ذكره ابن الرفعه. انظر: (2)

  .(4/407الطالبني)روضة و ( 11/178)الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي (3)

  .(20/308) اجملموع انظر: (4)

  (.6/165) انظر: حبر املذهب(5)

  (.5/606الدر املختار )انظر:  (6)

  .(7/64الكبري) احلاوي (7)

  .(4/407روضة الطالبني)و ( 11/178)الشرح الكبريانظر:  (8)
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 .(3()2)يبطل ويلزمه األلف[ أنَّهاثنيهما: و ] (1)هلما وله تفسريه اثنيا مبا شاءأو أصحهما: 
 :كقوله  األولويصح استثناء اجملهول من اجملهول واجملهول من املعلوم وعكسه، ف

فيبنّي جنس األلف واحلمار مث يفسر الشيء  علّي محار إال ثوابً أو  علّي ألفا إال ثوابً 
 .(4)والثوب مبا ال يستغرق ، ويف تفسريه ابملستغرق الوجهان

  
ففي  ،مال إال ماالً  أو له علّي شيء إال شيئا قال: لو كما   (5)فإن اتفق اللفظان

اإلمام : قال: الثاين على أقل ما يتمول، صحة االستثناء وجهان: أحدمها: يصح وحيمل 
أقل  ألزمناه ألفاً  (6)وهذا غفله ؛ ألان إن ألغينا استثناءه اكتفينا أبقل ما يتمول وإن مل نلغه

، (8)، وللرافعي فيه حبث(7)ما يتمول فال يلزمه زايدة على أقل ما يتمول على كل حال
فيصح ويفسر  مائة دينار إال محاراً أو له علّي عشرة دراهم إال شيئا  :والثاين: كقوله

                                                           

  .بياض يف كال النسختني (1)

روضة و ( 11/17٩) الشرح الكبريانظر: و أثبته مكان البياض من كتب املذهب.  (2)
  .(4/407) الطالبني

مستغرق. انظر: و يلفظ به وه أنَّهبني ما أراد ابالستثناء فك نَّهيبطل؛ أل أنَّهواملذهب  (3)
  .(4/407) روضة الطالبنيو ( 11/17٩) الشرح الكبري

  .يف املسألة اليت قبلها (4)

  ./ب(228) (5)

 يف )ز(: يلغه.  (6)

  .(7/66انظر: هناية املطلب) (7)

حاصل الواجب ال خيتلف لكن الرتدد غري خال عن قال: وميكن ان ي قال: حيث  (8)
وان نبطله طالباه بتفسريمها وله  األولالفائدة فإمنا إذا أبطلنا االستثناء مل نطالبه إال بتفسري اللفظ 

وما وما اشبه  األولآاثر يف االمتناع من التفسري وكون التفسري الثاين التفسر الثاين صاحل لالستثناء 
 .(11/17٩) الشرح الكبري انظر: ذلك.
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ألف  أو الشيء واحلمار مبا ينقص عن املستثىن، والثالث: كقوله علّي محار إال دينار ،
درهم  (1)إال درمها فيفسر األلف وقيمة احلمار مبا يزيد على الدرهم وال يلزم من ]استثناء[

 . (2)أن يكون األلف دراهم
ات على املذهب كما يصح من املطلقات سواء  الثالث : يصح االستثناء من املعّين

هذا اخلامت له أو هذه الدار لفالن إال هذا البيت، قال: ال، فإذا أو كان املستثىن معّينا 
أو هذه القطيع إال هذه الشاة ، أو هؤالء العبيد له إال هذا العبد، أو إال هذا الفص 

، وفيه (3)العبيد إال واحدامنهما كقوله هؤالء أو هذه الدراهم إال هذا الدرهم صح، 
 .(4)ال يصح وصححه اإلمام والغزايل يف بعض املواضع أنَّهوجه: 

هذا اخلامت لفالن وفصه يل أو هذه الدار لفالن والبيت الفالين منها يل قال: لو و  
مبنزلة االستثناء من و ابن القاص : فهقال: هؤالء العبيد له وهذا العبد منها يل ، أو 

،كما  (6)مشكلو ه قال: ،ونسبه القاضي إىل القّفال و  (5)على الصحيح املعّينات فيصح
فإن اجلميع و هذه الشاة لزيد ومحلها لعمر أو و هذه الدار لزيد وهذا البيت لعمر قال: لو 

هذا البيت واحلمل له والدار والشاة لزيد سّلم لكل ما نسبه قال: لو يكون لزيد ، نعم 
 .(7)إليه

                                                           

 يف )ط(: االستثناء.  (1)

  .(4/408) روضة الطالبنيو ( 11/17٩) الشرح الكبريانظر:  (2)

  .(4/40٩) روضة الطالبنيو ( 11/180) رح الكبريالشانظر:  (3)

  .(8/17٩) انظر: روضة الطالبني ذكره النووي. (4)

  .(68-7/67) انظر: هناية املطلبذكره اإلمام.  (5)

 وروضة الطالبني( 181-11/180) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (6)
(4/408). 

  .(46/328) املطلب العايلانظر  (7)
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صحيح طولب  أنَّههؤالء العبيد لفالن إال واحدا وفرعنا على املذهب قال: لو و  
املستثىن قبل قوله مع ميينه و ه قال: ماتوا إال واحدا فو بتعيينه وقبل قوله فيما يعينه، فل

غصبت هؤالء العبيد قال: لو ،خبالف ما  (2)ال يقبل أنَّه، وفيه وجه: (1)على الصحيح
مات قبل البيان قام و يقبل قطعا فل أنَّهاملستثىن فو هل: قاإال واحدا فماتوا إال واحدا ف

له هذا وهذا وهذا إال هذا بطل االستثناء قال: لو اإلمام : قال: ،  (3)وراثه مقامه
يف قوله درهم ودرهم ودرهم إال درمها فإن فيه  (5)، خبالف االستثناء من املطلق (4)قطعا

 . (6)خالفا
: إن  املاورديقال: له علّي ألف درهم ومائة دينار إال مخسني ، قال: لو :  فرع

مها أو إن أراد أحد اجلنسني و أراد ابخلمسني املستثناة جنسا غري الدراهم والداننري قبل 
عاد إىل املالني، وفيه وجهان: أحدمها: يعود إىل كل منهما  أنَّهإن فات بيو قبل منه 

الثاين: يعود إليهما نصفني و فيستثىن من األلف مخسني درمها ومن املائة مخسون دينارا ،
 ، ويف الوجهني نظر.(7)فيستثين من الدراهم مخسة وعشرون ومن الداننري مخسة وعشرون

 
  

                                                           

   .(4/40٩) روضة الطالبنيو ( 11/180) والشرح الكبري( 7/68) انظر: هناية املطلب (1)

  .(405 -1٩/404) كفاية النبيهو ( 20/318) انظر: اجملموع (2)

  .(4/40٩) روضة الطالبنيو ( 11/180) الشرح الكبريانظر:  (3)

  .(7/67) انظر: هناية املطلب (4)

 ./أ(228) (5)

 .123سبق ذكر اخلالف صـ (6)

  .(7/23) الكبري احلاوي انظر (7)
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 : وخنتم الحاب مبسائل
ابعه نفسه به وصححناه فطالب أو أعتق عبده على ألف  هأنَّ أقّر و : ل األوىل

لو أنكر وحلف سقطت دعوى املال وحكم بعتق العبد مبقتضى إقراره وكذا و ابأللف 
  (1)لوالد عبده بعته منك أبلف فأنكر وحلف يعتق العبد لصريورته حراقال: 

هذا الذي أقررت به قال: لفالن عندي خامت مث جاء خبامت و قال: : إذا  الثانية
ال  أنَّهعلى  آخرويلزمه تسليمه إىل املقّر، ونص يف  (2)يقبل]منه[ أنَّهنص الشافعي على 

على ما إذا صدقه املقّر له عليه، والثاين على ما  األوليلزمه تسليمه، فحمل األصحاب 
ال يسلم إليه والقول قول املقّر  أنَّهالذي أقررت به غريه وليس هذا يل فقال: إذا كذبه و 

 . (3)يف نفي غريه
امتنع   (4): أقّر بدار مبهمة ومل يعينها ومات قام وارثه مقامه يف تعيينها فإن الثالثة

ا ليست املقّر هبا فإن أهنَّ إال حّلفه و كان للمقّر أن يعني فإن عنّي فصدقه الوارث فذاك 
 . (5)حلف طولب ابلتعيني فإن أىب حبس حىت يعني

ا كانت ملكا لغريه ابعها بغري إذنه وهي ملكه إىل أهنَّ ابع دارا مث ادعى و : ل الرابعة
داري وحنوه مما أو بعتك ملكي قال: أراد أن يقيم بذلك بّينة فإن و اآلن وكذبه املشرتي 

 . (6)إال مسعت قاله القاضي الطربيو ا ملكه مل تسمع دعواه أهنَّ يقتضي 
أردت داره الشمس قال: غصبت داره مث قال: لو الشاشي : قال: :  اخلامسة

 . (1)والقمر مل يقبل على الصحيح
                                                           

  .(4/412) انظر: روضة الطالبنيذكره النووي.  (1)

 زايدة من )ز(.  (2)

  .(4/412) انظر: روضة الطالبني (3)

 إن. و يف )ز(:  (4)

  .(4/413) انظر: روضة الطالبني (5)

  .املصدر السابقذكره النووي.  (6)
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أقّر بشيء ابعه يف زمن اخليار قبل إقراره وانفسخ البيع خبالف ما و : ل السادسة
 . (3()2)أقّر به بعد لزوم العقدو ل

  

                                                                                                                                                            
= 

  .(4/413) انظر: روضة الطالبنيذكره النووي.  (1)

  ./ب(22٩) (2)

  .(4/413) ذلك لعجزه عن الفسخ. انظر: روضة الطالبنيو  (3)
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 : يف اإلقرار ابلنسب . الحاب الرابع
يصح إقرار املفلس به  أنَّهواملقّر ابلنسب يعترب فيه ما يعترب يف غريه من املقرين إال 

 . (1)بغريهأو إما أن يلحق بنفسه  نَّهقسمان: ألو وكذا املبذر على املذهب، وه
 : أن يلحق بنفسه فيقبل إقراره بشروط: األولالقسم 

: أن ال يكذبه احلس يف ذلك ويكون ما يدعيه ممكنا فإن كان املستلحق أحدرا 
،  (2)دونه بقدر ال ميكن أن يكون ولدا له مل يصح ]إقراره[أو مثله أو أكرب منه سّنا 

قدمت امرأة من بالد الكفر ومعها ولد صغري فاستلحقه مسلم ببالدان حلقه إن أمكن و ول
إن مل ميكن أبن شاهدانه نشأ يف و سرا أو جهرا  خراجتماعهما مبسافرة أحدمها إىل اآل

الشيخ قال: ، و  (3)ا مل تقدم إىل بالدان مل يلحق؛ ألن احلس يكذبهأهنَّ بالدان وعلمنا 
ميكن أن يكون بعث إليها مبائِّه فاشتد خلته وعلقت به وال  نَّهحامد : يلحقه ؛ ألو أب

، ويف معناه إذا كان  (4)اعتبار مبا يقوله األطباء أّن املاء إذا برد ال حتبل وردوه عليه
 ممسوحا يف زمن العلوق ابملستلحق على الصحيح أن الولد ال يلحقه.

نسب من غري هذا : أن ال يكّذبه الشرع أبن يكون املستلحق مشهور الواثنيها 
 .(5)الأو سواء صّدقه املستلحق 

: أن ال يكّذبه املقّر به إن كان حّيا ابلغا عاقال فإن كّذبه مل يثبت إال ببّينة واثلثها 
إن نكل حلف املستلَحق وثبت و وله حتليفه فإن حلف سقطت دعوى املستلحق، 

مجاعة منهم الرافعي وسليم وابن الصباغ قال: إن سكت فلم يصّدقه ومل يكّذبه، و نسبه، 

                                                           

  .(4/414) روضة الطالبنيو ( 11/186) الشرح الكبريانظر:  (1)

 زايدة من )ز(.  (2)

 .(4/414) روضة الطالبنيو ( 11/187) الشرح الكبريانظر:  (3)

  .(6/17٩) انظر: حبر املذهب ذكره الروايين. (4)

  .(4/414) روضة الطالبنيو ( 11/187) الشرح الكبريانظر:  (5)
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مسع رجال يقول و : لآخرابن الصباغ يف موضع قال: ، و (1)ال يثبت النسب أنَّهيف موضع: 
عن ابلغ هذا ابين فسكت جاز له أن يشهد على النسب ، والسكوت يف النسب قائم 

وحكاه اإلمام عن  (2)مقام النطق ؛ ألن اإلقرار على األنساب الفاسدة ال جيوز
 .(3)العراقيني
 .(4)أقّر أببوة رجل فأنكر ،فالقول قول األب مع ميينهو وكذا ل 
وجهان  (6)كان املستلحق املكذب زوجة املستلحق ففي ارتفاع النكاح  (5)]ولو[ 

 .(7)جاراين فيما إذا كانت مشهورة النسب من غريه
ه فإن كان املستلحق ابلغا : أن ال يزامحه غريه يف اإلستلحاق فإن زامحورابعها 

إن كان صبيا مل يلحق بواحد منهما وحكمه أييت يف  و ثبت نسبه ممن صدقه منهما 
 .(8)كتاب اللقيط

استلحق صغري صح عند وجدان الشرائط الثالثة، وال يعترب تصديقه وثبت و ول 
مرضه وال بني أن أو وال فرق بني أن يستلحقه يف صحته  خرنسبه ويرث كل منهما اآل

                                                           

  .(46/338) املطلب العايلو ( 11/186) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنوي. (1)

  .(11/268) انظر: روضة الطالبني ذكره النووي. (2)

  .(18/614) انظر: هناية املطلب (3)

  .(4/414) روضة الطالبنيو ( 11/187) الشرح الكبريانظر:  (4)

 . أو يف )ط(:  (5)

  ./أ(22٩)(6)

  .(7/111) كما حكاه القاضي. انظر: هناية املطلب  (7)

  .(4/415) روضة الطالبنيو ( 11/188) الشرح الكبريانظر:  (8)
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مات صغريا وترك ماال واستلحقه حلقه وورّثه وال نظر إىل و يكّذبوه بل لأو يصّدقوه الورثة 
 .(1)قتله قتال يوجب القصاص واستلحقه صح وسقط القصاصو التهمة وكذا ل

كان للصغري مال واملستلحق فقري صح، ويلزمه نفقته وال يكون استلحاق و وكذا ل 
 .(2)الصغري إقرار األمة ابلزوجية

قال: ، (4)جمنوان اتصل جنونه بصباه صح كالصغري (3)استلحق ]رجال[و ول 
الروايين قال: ،  (5)جمنون هذا يل مل يثبت نسبه حىت يفيق ويصدقهقال: لو : و  املاوردي

االبن بعد اجلنون يعود قال: األب اجملنون إال أن يو : وما أدري الفرق بني االبن اجملنون 
 .(6)كذلك يف األبإىل ما كان عليه يف صباه وال   

رده القاضيان احلسني أو ما و استلحق ابلغا عاقال مات، فوجهان: أحدمها: وهو ول 
 أظهرمها عند و ، (7)ال يلحقه أنَّهاملذهب  أنَّهحامد : و الشيخ أبقال: و  املاورديو 

  

                                                           

 املصدران السابقان.  (1)

( 4/415) روضة الطالبنيو ( 11/188) والشرح الكبري( 13/477) انظر: البيان (2)
  .(46/340) املطلب العايلو 

 يف )ط(: ولدا.  (3)

  .(46/341) انظر: املطلب العايل (4)

  .(7/٩7) الكبري احلاويانظر:  (5)

  .(6/16٩) حبر املذهب (6)

 املطلب العايلو ( 7/٩7) الكبري احلاويانظر: ذكره املاوردي وابن الرفعه.  (7)
(46/342).  
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 أنَّه (3)املذهب أنَّهابن الصباغ: قال: ، و  (2()1)اجلمهور وجزم به القاضي الطربي
 .(4)يلحقه وجيراين فيما إذا استلحق جمنوان طرأ جنونه بعد أن بلغ عاقال

ال  أنَّه: (5)املاورديأنكر فوجهان: أظهرمها وجزم به و استلحق صغريا فبلغ و ول 
ابن الصباغ : ينبغي قال: طلب املقّر به حتليفه، و مباالة إبنكاره ويستمر النسب له، ول

ومها كالوجهني  (6)يقبل، واثنيهما: أن النسب يندفع رجع ملو ل نَّهأن ال ميكن منه ؛ أل
حّر األصل هل  أنَّهفيما إذا كان يف يده صيب يسرتق فإان حنكم له برقه فإذا بلغ وادعى 

القوالن فيما إذا حكم حبرية اللقيط بظاهر الدار مث بلغ وكفر  (7)أصلهماو يقبل قوله؟، 
أنكر هذا كله إذا كان املستلحق ذكرا و اق استلحق جمنوان فأفو جيراين فيما لو  (8)هل يقّر؟

 حرا.
 .(٩)يأو أما استلحاق املرأة والعبد فيأيت يف كتاب اللقيط والدعو  

                                                           

أظهرمها عند اجلمهور وجزم به القاضي و ال يلحقه  أنَّهابن الصباغ املذهب قال: و  (1)
  .سقطت من )ز(و الطربي، هذه اجلملة كررت يف )ط( 

  .(572ص) التعليقة الكربىانظر  (2)

  .(46/341) انظر: املطلب العايل ذكره ابن الرفعه.  (3)

  .(4/415) روضة الطالبنيو ( 11/188) الشرح الكبريانظر:  (4)

  .(7/٩7) الكبري احلاويانظر:  (5)

  .(4/414) روضة الطالبنيو ( 11/187) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي.  (6)

  ./ب(230) (7)

  .(46/343) انظر: املطلب العايل (8)

  .(11/188) الشرح الكبريانظر:  (٩)
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إن و مل يلحقه فيحتاج إىل البّينة،  معتقه، فإن كان صغرياً أو استلحق عبد غريه و ول 
يصح، والثاين: فيه وجهان: أصحهما  نَّهكان كبريا وصّدقه، فطريقان: أحدمها: القطع أب

 .(1)يصح أنَّه: املاورديعند 
إن أمكن فإن كان و يف يده فإن مل ميكن أن يكون منه لغا ، إن استلحق عبداً و  

إن  و إن كان صغريا حلق وحكم بعتقه، وكذا إن كان ابلغا وصدقه و جمهول النسب حلقه 
كان معروف النسب من غريه كذبه مل يلحقه ويف ثبوت العتق وجهان وكذا احلكم إن  

 . (2)كبريا وصدقهأو  سواء كان العبد صغريا 
يسقط النسب   (3)ابن أيب هريرةقال: وصدقه مث رجعا،  عاقالً  استلحق ابلغاً و ول

 . (4)ثبت يف الفراشو حامد : ال يسقط كما لو الشيخ أبقال: كما يف املال، و 
 :  فرعان
أمكن أن يكوان و أحد هذين ولدي قال: متان لكل منهما ولد فأ: لرجل  األول

أحدمها أو مزوجتني أو منه، فاألمتان إما أن يكوان خليتني من الزوجية واالستفراش 
 .(5)ى خلّيةخر مستفرشة واآلأو مزّوجة 
: أن يكوان خليتني من الزوجية واالستفراش فيثبت نسب أحد األوىلاحلالة  

أعتق أحد عبديه فإذا عتق أو طّلق إحدى إمرأتيه و الولدين وحريته ويؤمر بتعيينه كما ل
                                                           

  .(4/415) روضة الطالبنيو ( 11/188) الشرح الكبريانظر:  (1)

  .(416-4/415) روضة الطالبنيو ( 18٩-11/188)الشرح الكبريانظر: (2)

علي احلسن بن احلسني بن أيب هريرة الفقيه الشافعي؛ ، وشرح خمتصر املزين ، وله و أب(3)
 طبقات الشافعية لإلسنويو ( 2/75) ه. انظر: وفيات األعيان345مسائل يف الفروع، ت 

(2/2٩1).  

 والشرح الكبري( 7/٩6) الكبري احلاويانظر:  ذكره املاوردي والرافعي والنووي.  (4)
  .(4/416) روضة الطالبنيو ( 11/18٩)

  .(4/417) روضة الطالبنيو ( 11/1٩2) الشرح الكبريانظر:  (5)
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أحدمها ثبت نسبه وحريته ، وهل تصري أمه أم ولد ؟ ينظر فإن اقتصر على جمرد 
استولدها به أبن  نَّهإن صرح أبو ، (1)االستلحاق ففيه اخلالف املتقدم يف اللفظ العاشر

إن صرّح و األصل  استولدهتا به يف ملكي صارت أم ولد والولد حرّ أو علقت به قال: 
شبهة قبل  ءولدته من وطقال: إن و ا ولدته يف نكاح مل تصر أم ولد والولد حّر  ، هنَّ أب

من زان فإن قاله  نَّهإن صرّح أبو ، (2)أن أملكها ففي ثبوت أمّية الولد قوالن أيتيان يف اببه
االستلحاق مل يقبل يف دفع نسب الولد وحريته ، ويف  قبوله يف أمّية  (3)مفصوال عن

البغوي : ال يثبت قال: إن قاله متصال، و ،  (4)الولد القوالن فيما إذا أطلق االستلحاق
 .(6)الرافعي: ينبغي أن خيرج على قويل التبعيض اإلقرارقال: ، و (5)النسب وال أمّية الولد

الء على الولد، وحيث ال يثبت فالوالء عليه إال إذا وحيث يثبت االستيالد فال و  
 .(7)ال والء عليه أنَّها ال تصري أم ولد إذا ملكها بعد فأهنَّ أسنده إىل وطئ شبهة وقلنا 

ا املستولدة وولدها أهنَّ ى آخر إذا عنّي أحدمها وثبت استيالد أمة فادعت و  
ادعاه ولدها فالقول قول السّيد مع ميينه، فإن نكل ردت اليمني على أو املستلحق 

 .(8)استيالدمهاو ما أهنَّ و املدعي منهما فإن حلف حكم مبقتضى ميينه فتثبت حرية الولدين 

                                                           

   .املصدران السابقان (1)

  .املصدران السابقان (2)

  ./أ(230) (3)

 روضة الطالبنيو ( 11/1٩2) والشرح الكبري( 7/123) انظر: هناية املطلب (4)
(4/417).  

  .(4/275) التهذيب (5)

  .(11/1٩2) الشرح الكبري (6)

  .(4/418) روضة الطالبنيو ( 1٩4-11/1٩3) الشرح الكبري (7)

  .(4/417) ( وروضة الطالبني11/1٩2) الشرح الكبريانظر:  (8)
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إن مات السّيد قبل البيان وكان له وارث قام الوارث مقامه يف التعيني وكان و  
الوالء ، ويف ثبوت استيالد أم املعنّي إن ذكر السّيد و  يف ثبوت احلرية والنسب أنَّهكبي  أنَّهبي

، ومل خيّرجوه على أنَّهإال سئل الوارث وحكم مبقتضى بيو ما يقتضي ثبوت االستيالد 
،فإن (1)أنَّهاخلالف يف قيام الوارث مقام مورثة فيما إذا أعتق أحد عبديه ومات قبل بي

 .(2)أنكره بعضهمو أقّر بعضهم ابلنسب و ل كماو املتويل : هقال: اختلف الورثة يف التعيني، 
على اخلالف فيما إذا أطلق املستلحق و ال أعلم كيف استولدها فهقال: أن و  

 . (3)االستلحاق
مل يكن وارث أو ال أعرف الولد املستلحق صدق بيمينه، فإن حلف قال: إن و 

أو ميكن من أن يراه قبل دفنه أو إن كان قد رأى املستلحق  (4)عرضنا الولد على القائف
يرى عصبته فإن أحلق أحدمها ثبت نسبه وحريته ، ويف ثبوت الوالء عليه وثبوت استيالد 

، فإن عجزان عن استعادة البيان من القائف إما  (5)أمه الوجهان فيما إذا أطلق مورثه
ني الولدين إشكال األمر عليه أقرعنا بأو نفيهما عنه أو إلحلاقه الولدين به أو لعدمه 

للحرية وال ينظرمها إىل أن يبلغا وينتسبا خبالف ما إذا تنازع اثنان يف ولد وتعذر اإلحلاق 
، ومل خيّرجوا اإلقراع (7)فينسب إىل من مييل إليه منهما (6)القائف فإان ننظرمها إىل البلوغ

أحد  هنا عند قول الوارث ال أعلم وتعذر العمل ابلقائف على القولني فيما إذا أعتق
                                                           

  .املصدران السابقان (1)

  .حبثت عنه فيما لدي من مصادر فلم أقف عليه (2)

   .(4/417) ( وروضة الطالبني11/1٩2) الشرح الكبريانظر:  (3)

يه وأبَبِّيهِّ. انظر: اتج العروس(4)  الَّذِّي يـَتَـتَـبَُّع اآلاثَر، ويـَْعرُِّفها ويـَْعرُِّف َشَبه الرَُّجلِّ أَبخِّ
  .(262)ص/ خمتار الصحاحو ( 24/2٩1)

  .(4/417) روضة الطالبنيو ( 11/1٩2) الكبريالشرح انظر:  (5)

  ./ب(231) (6)

  .(4/418) روضة الطالبنيو ( 11/1٩3) الشرح الكبريانظر: ذكره الرافعي والنووي.  (7)
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كلهم اقتصروا هنا على و الوارث أان أعرفه قال: هذين العبدين معّينا ومات قبل البيان و 
يقرع مل حيكم حبرية من خرجت له القرعة دون نسبة وارثه؛ إذ ال  أنَّهالصحيح هناك 

، ومقتضى هذا ختصيص القرعة مبا إذا كان اإلقرار يقتضي عتق (2()1)مدخل هلا ]فيهما[
كان يقتضي انعقاده حرّا فينبغي أن ال يقرع ؛إذ ال مدخل هلا يف النسب الولد إما إذا  

، (3)إال أن يكتفى أبن هلا مدخال يف احلرية مطلقا، وعن ابن خريان: أن النسب يثبت
 .(4)غلطو الروايين : وهقال: 

على التفصيل املتقدم إن مل حيصل من السّيد ما يقتضيه مل و أما االستيالد فهو  
ثبوت أمّية الولد ملن خرجت له القرعة وجهان:  (5)ما يقتضيه ففي إن حصلو يثبت، 

،كذا  (6)املذهب ال أنَّهاإلمام قال: يثبت، واثنيهما: و  أنَّهقول األكثرين و أحدمها: وه
ليس اإلقراع املراد  قال: ]يف ثبوت أمّية الولد ملن خرجت له القرعة، و  (7)ذكره الرافعي

ذلك إذ ال يؤمن خروج  (٩)أفهمه لفظ الغزايل وال يفعل (8)كما[ ىآخر بني االثنني مرة 
، والغزايل صرّح بتجديد القرعة بني األمتني يف (10)القرعة على غري اليت خرجت لولدها

                                                           

 يف )ط(: قبلهما.  (1)

  .(4/418) روضة الطالبنيو ( 11/1٩3) الشرح الكبريانظر:  (2)

  .(46/356) املطلب العايل (3)

  .(6/182) حبر املذهب (4)

 يف )ز(: فهل.  (5)

  .(6/127انظر: هناية املطلب ) (6)

  .(11/1٩3)الشرح الكبريانظر: ذكره النووي.  (7)

 سقط من )ز(.  (8)

 يف )ز(: يعقل.  (٩)

  .(11/1٩3) الشرح الكبري (10)
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خرجت القرعة و ل قال: ، وفرّع عليه ف(2)،وكذا ذكره العراقي يف شرح املهذب (1)الوسيط
 .(3)لغري اليت خرجت لولدها عتقت هي ورّق ولدها

أما اإلمام فحكى اخلالف يف أّن أمّية الولد هل تثبت خبروج القرعة ؟ ، وفرّع و  
، وهل (4)يقرع بني األمتني للحرية وجعل هذا فرعا على ذلك أنَّها ال تثبت أهنَّ على 

، فيه وجهان: خريوقف نصيب ابن من املرياث بني من خرجت له القرعة وبني اآل
 .(7)أصحهما: الو ،  (6()5)األكثرين:]نعم[أحدمها: واختاره اإلمام ونسبه إىل 

وحيث ثبت نسب أحدمها بعينه ومل يثبت ألمه استيالد ومات السّيد ورث الولد  
 . (٩)ملك جزء منها وعتق عليه ومل يشرت (8)[آخرأمه وعتقت عليه فإن كان معه وارث ]

  

                                                           

  .(3/358) انظر: الوسيط (1)

الفقيه املصري، رحل إِّىَل إسحاق إبراهيم بن منصور بن مسلم العراقي و أبو العراقي ه (2)
ه. 5٩6اْلعرَاق َوفتح َعَلْيهِّ ُهَناَك َوأقَام ُمدَّة مثَّ قدم مصر َومن مثَّ عرف ابلعراقي، شرح املهذب، ت

  .(21/305) سري أعالم النبالءو ( 7/37) انظر: طبقات الشافعية الكربى

  .(5/623) انظر: املهماتذكره اإلسنوي.  (3)

  .(7/126) بانظر: هناية املطل (4)

 زايدة من )ز(.  (5)

  .(7/125) انظر: هناية املطلب (6)

  .(4/420) روضة الطالبنيو ( 46/362) انظر: املطلب العايل (7)

 زايدة من )ز(.  (8)

  .(4/418) روضة الطالبنيو ( 11/1٩4) الشرح الكبريانظر:  (٩)
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: أن يكوان متزوجني فال يقبل قول السّيد يف االستلحاق وولد كل  احلالة الثانية
مستفرشتني أبن كان أقّر بوطئهما قبل ذلك حلقه الولدان  (1)إن كاانو أمه يلحق بزوجها 

 .(2)حبكم الفراش وال أثر لتخصيص أحدمها ابالستلحاق
 ولد اخللّيه ى خلّية فال يتعني إقراره يفخر أن تكون أحدمها مزوجة واآل :(3)الثالثة 

بل يطالب ابلتعيني، فإن عني ولد املتزوجة مل يقبل قوله يف االستيالد، ويف احلكم حبريته 
إن قلنا حيكم هبا رجع يف االستيالد إىل و الوجهان، فإن قلنا ال حيكم حبريته فال استيالد، 

إن عني ولد و فه ا املستولده وحيلّ أهنَّ على التفصيل املتقدم، ولغري املزّوجة أن يدعي  أنَّهبي
ا املقّر هلا وولدها ؟ فيه وجهان أهنَّ ، وهل للمتزوجة أن تدعي  (4)ى قُبل وثبت نسبهخر اآل

إن كانت أحدمها مستفرشة و عّينه هل تثبت احلرية واالستيالد؟ ، و ل أنَّهينبنيان على 
ولد إن عنّي و خاصة مل يتعني إقراره يف ولدها بل يطالب ابلتعيني فإن عنّي ولدها قبل 

 . (5)ى الحق به حبكم الفراشخر ى قبل وحلقه وولد اآلخر اآل
أحد هؤالء ولدي استولدهتا به قال: الد فأو : لرجل أمة هلا ثالثة (6)الفرع الثاين

إقرار بنسب أحدهم وحريته و يف ملكي واألم غري متزّوجه وال فراشا للسّيد قبل والدهتم فه
ان على خر غر ثبت نسبه وحريته ويبقى اآلأم الولد فيطالب ابلتعيني، فإن عني األصو 

الرق ولكل واحد منهم أن يدعي عليه وحيلفه فإن نكل حلف املدعي وعمل مبوجب 
 . (7)حلفه

                                                           

  ./أ(231) (1)

  .(4/418) الطالبنيروضة و ( 11/1٩4) الشرح الكبريانظر:  (2)

 يف )ز(: الثانية.  (3)

  .(4/418) روضة الطالبنيو ( 11/1٩4) الشرح الكبريانظر:  (4)

  املصدران السابقان. (5)

 يف )ز(: الثالث.  (6)

  .(4/41٩) روضة الطالبنيو ( 11/1٩4) الشرح الكبريانظر:  (7)
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أما األصغر فإن مل يدع السّيد و سط ثبت نسبه وحريته ورّق األكرب، و إن عنّي األو 
ال يثبت  أنَّهسط ثبت نسبه أيضا وحريته على الصحيح، وفيه وجه: و استرباء بعد األ

ينبين على القول أبن فراش أم و نسبه ويكون حكمه حكم األم تعتق مبوت السّيد وه
استربأها بعده  أنَّهإن ادعى و ، (1)الولد الثابت ابلوطء الذي عتقت به ينقطع بوالدهتا

فينبين على أن ولد املستفرشة هل ينتفي بدعوى اإلسترباء واحللف عليه؟ فإن قلنا ال 
ما حكمه، فيه وجهان: أظهرمها: أن و إن قلنا ينتفي مل يثبت نسبه، و ك ، فاحلكم كذل

حكمه حكم األم يكون ابقيا على ملك سّيده لكن ال جيوز التصرف فيه مبا يزيل امللك 
، وخصصهما اإلمام مبا إذا مل (3)يستمر على الرق أنَّهالسّيد، واثنيهما:  (2)ويعتق مبوت

ورة فيما إذا رهنها واستولدها به وهي مرهونة وبيعت يف يصرح السّيد بوقوع الصورة املذك
الدين وولدت مث اشرتاها والولد فإان حنكم أبمية ولدها على الصحيح وال تثبت ال 

إن صرح بوقوع ذلك مل يثبت لألصغر حكم  قال: ، و (4)والدها حكمها على الصحيح
 .(5)االستيالد

على ما تقدم يف حكم  ينخر إن عني األكرب ثبت نسبه وحريته وحكم اآلو  
 .(6)سطو األصغر مع تعيني األ

  

                                                           

  .(4/41٩) روضة الطالبنيو ( 11/1٩4) الشرح الكبريانظر:  (1)

  ./ب(232) (2)

  .(4/41٩) روضة الطالبنيو ( 11/1٩4) الشرح الكبريانظر:  (3)

 روضة الطالبنيو ( 11/1٩4) والشرح الكبري( 7/12٩) انظر: هناية املطلب (4)
(4/41٩ ). 

  .(7/12٩) انظر: هناية املطلب (5)

   .(11/1٩5) الشرح الكبريانظر:  (6)
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مبقتضى تعيينه هذا  (1)فإن مات قبل التعيني قام وارثه مقامه فيه ويعمل 
هنا مقام األب  (3)حامد : ال يقوم االبن املعروف النسبو الشيخ أبقال: ، و (2)املشهور

؛ ألن املقصود إثبات النسب وال يثبت إال إبقرار  أنَّهوهلذا مل يعلق الشافعي احلكم ببي
قال: ، (4)مجيع الورثة وليس هذا االبن مجيع الورثة فإن األب أعرف ابالبن الثاين

 .(5)من أصحابنا وعلى املشهورو سهو الروايين: واألمر كما ذكره وكذا يف املسألة قبلها وه
د على القائف فإن الو مل يكن وارث عرض لألأو الوارث ال أعرف قال: لو و  

إن تعذر تعيينه من جهة القائف و عنّي واحد منهم فاحلكم كما تقدم يف تعيني السّيد 
الشافعي ـ رضي هللا عنه ـ : يقرع قال: ،  (6)احلاقهم بهأو اإلشكال عليه أو لعدمه 

و إن خرجت لألو  فإن خرجت القرعة لألصغر تعني للحرية ،األوىلملعرفة احلرية  (7)بينهم
و حكم حبريته ويف احلكم حبرية األصغر معه الوجهان املتقدمان فيما إذا عني األسط 

سط وادعى اإلسترباء بعده وقلنا الولد احلادث ينتفي بدعوى االسترباء قبله والصحيح 
 .(8)حيكم حبريته أنَّه

أحلق القائف به اثنني مل يلحقا ولكن فائدة القرعة؛ إرفاق من بقّية وحصر و ول 
، واعرتض املزين على النص أبن األصغر (٩)الذين خرجت هلما من غري تعيني احلرية يف

                                                           

 يف )ز(: وحيكم.  (1)

  .(4/41٩) روضة الطالبنيو ( 11/1٩5) الكبريالشرح انظر:  (2)

 سقط من )ز(.  (3)

 (. 6/183حبر املذهب) (4)

  .املصدر السابق (5)

  ..(4/41٩) روضة الطالبنيو ( 11/1٩5) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .(8/214)خمتصر املزين  (7)

  .(4/41٩) انظر: روضة الطالبني (8)

  .(7/10٩) الكبري احلاويانظر:  (٩)
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أجاب و ، (2)، فمن األصحاب من وافقه(1)حر بكل حال فينبغي أن ال يدخل يف القرعة
األكثرون أبان إن قلنا ابلوجه الثاين ونزلنا اإلقرار على صورة الرهن فليس األصغر حرا 

 األولإن فّرعنا على و ال يثبت هلم حكم أمهم فيها  (3)د احلادثنياألوالبكل حال ؛ ألن 
يف القرعة لريق إن خرجت لغريه فإان  (4)الصحيح فاألصغر حّر بكل حال لكنا مل ندخله

حنكم حبريته وحرية من خرجت له القرعة بل لريق غريه إن خرجت له وتقتصر احلرية 
نسبه إذ ال أتثري له يف الشافعي : ومن خرجت له القرعة ال يثبت قال: ،  (5)عليه

إما أن يكون  نَّه؛ أل (7)املزين: يثبت نسب األصغر على كل حالقال: ، و  (6)النسب
،  (8)يكون ولد أم ولده بوالدة من قبله فوافقه بعضهم وخالفه اجلمهورأو املستلحق 

بل املطابق ملا تقدم أن يفّرق بني ما إذا كان السّيد ادعى االسترباء قو الرافعي : قال: 
إذا ثبت النسب ثبتت و والدة األصغر وبني ما إذا مل يدعيه وساعده يف احلالة الثانية 

 انتهى .  (٩)احلرية

                                                           

  .(8/214) انظر: املختصر (1)

  .(46/375) كالبندنيجي. انظر: املطلب العايل  (2)

  ./أ(232) (3)

 يف )ز(: يدخل.  (4)

  .(46/376) انظر: املطلب العايل (5)

  .(8/214) انظر: املختصر (6)

  .املصدر السابق (7)

 الطالبنيروضة و ( 46/377) املطلب العايلو ( 11/1٩6) الشرح الكبريانظر:  (8)
(4/420).   

  .(11/1٩6) الشرح الكبري (٩)



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

243 
 

ال يوقف  أنَّهوعلى النص أان ال حنكم ابلنسب، هل يوقف مرياث ابن املنصوص 
املزين : قال: و ،  (1)اجلمهور ويكون مجيع مرياث املقّر لالبن املعروف النسبقال: وبه 

أخذ بعضهم به و ، (2)يلزمه على أصله املعروف أن جيعل االبن اجملهول مورواث موقوف
ال خيرّج النص إال على التنزيل على صورة  قال: ووقف نصيب ابن واختاره اإلمام، و 

، واختلف (3)على القول البعيد أاّن ال نوقف املرياث عند إشكال األنسابأو النص 
إذا كان له ابن معروف النسب  أنَّهوقف فروى بعضهم عنه الرواية عن املزين يف كيفية ال

 أنَّهون: آخر ، وروى (4)يدفع إليه ربع املرياث ويدفع ربعه إىل األصغر ويوقف النصف
يفّرعه على مذهبه إذ  (6)األوىل، و (5)يدفع إليه نصف املرياث ويوقف النصف اجملهول

ال يثبت نسب  أنَّهعلى قوله نسب األصغر اثبت قطعا والثانية اختيار منه للشافعي 
 . (7)واحد منهم معينا لكن جمهوال

أو واعلم أن احلكم بثبوت النسب يف املسألة فيما إذا صرّح مبا يثبت االستيالد 
أطلق وقلنا يثبت فإن مل يكن كذلك فالقول يف ثبوت االستيالد والوالء كما تقدم يف 

من قال: إن و من نكاح مل يثبت ويثبت الوالء على الولد ،  نَّهإن صرّح أب األولالفرع 

                                                           

الشرح إِّْشَكاٌل َوَقَع اْلَيْأُس مِّْن َزَوالِّهِّ، فََأْشَبَه َغَرَق اْلُمتَـَوارِّثِّنَي. انظر:  نَّهالصحيح؛ ألِّ و هو  (1)
  .(4/420) روضة الطالبنيو ( 11/1٩6) الكبري

  .(8/214) املختصر (2)

  .(7/131) انظر: هناية املطلب ذكره اإلمام. (3)

 ( انظر: سري أعالم النبالء11/1٩6) الشرح الكبريكما يف رواية ابن خزمية. انظر:   (4)
  .(1/221) طبقات الشافعية لإلسنويو ( 14/365)

(. انظر: طبقات 11/1٩6) الشرح الكبريكما يف رواية ابن عبدان املروزي. انظر:   (5)
   .(3٩1)ص: قات الشافعينيطبو ( 1/506) فقهاء الشافعية

 . األوليف )ز(:  (6)

  .(1٩7-11/1٩6) الشرح الكبريانظر:  (7)



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

244 
 

 (1)وطئ شبهة ففي ثبوت االستيالد القوالن وحيث ال يثبت االستيالد فإن ]تعني به[
 . (2)واحد للحرية ال حيكم حبرية من دونه قطعا وعليه الوالء

املرياث به، ومن له استغراق  (4): أن يقّر اثلث على غريه ويلحقه (3)القسم الثاين
مجاعة ابلشرائط املتقدمة يف أو يف الظاهر له إحلاق النسب مبوروثه سواء كان واحدا 

 : (5)آخراإلحلاق بنفسه وشرائط 
إن كان جمنوان، و : أن يكون امللحق به مّيتا فما دام حيّا مل يكن لغريه اإلحلاق به أحدرا
 .(6)ابإلقرار السابقأحلقه به فلم يقبل مث مات وورثه أحلقناه األن به و لكن ل

بدعوى استرباء يف األمة أو : أن ال يكون املقّر به نفى املقّر به بلعان (7)واثنيها 
يلحقه وجزم به املعظم،  أنَّهأظهرمها: و ، (8)وجهان: أحدمها: ال يلحقه وجزم به البغوي

 .(٩)أنكره فأقّر به وارثهو وجيراين فيما ل
: أن يصدر اإلقرار من مجيع الورثة املستحقني للرتكة فال عربة إبقرار واثلثها 

األب و كافرا أو  رقيقا أو األجانب وال قريب ليس بوارث كما إذا كان املقّر ابنا قاتال 
 .(1)احلرو ابلعكس ويكفي إقرار الوارث واملسلم أو مسلما 

                                                           

 بياض يف )ز(.  (1)

  .(4/417) روضة الطالبنيو ( 11/1٩2) الشرح الكبريانظر:  (2)

 يف )ز(: الثالث.  (3)

  ./ب(233) (4)

  .(4/420) روضة الطالبنيو ( 11/1٩8) الشرح الكبريانظر:  (5)

  .املصدران السابقان (6)

 يف )ز(: اثنيهما.  (7)

  .(4/272) انظر: التهذيب (8)

  .(4/420) روضة الطالبنيو ( 11/1٩8) الشرح الكبريانظر:  (٩)
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توارث املقّر به والقاتل أسلم الكافر بعد ذلك ال يعترب إقراره ، ويف و عتق العبد و ول
 .(2)وجهان
كافرا، فإن كان املقّر أو  وال فرق يف ثبوت النسب بني أن يكون املقّر به مسلما  

به خمالفا للمقّر يف الدين ثبت نسبه ومل يرثه وال يكفي إقرار بعض الورثة وال خيتص 
اق املرأة ابلوراث النسب بل يعترب موافقة الزوج والزوجة على الصحيح يف صحة استلح

، وفيه وجه اختاره (3)الوارثو واملويل املعتق إذا كان واراث ويكفي إقراره إذا كان ه
. وجيراين يف اعتبار تصديق األخ لألب مدعي (4)ال يعترب موافقة هؤالء أنَّهالبصريون: 

أخوة األم إذا كان ورااث وتصديق األخ لألم إذا كان واراث مدعي األخوة لألب إذ ال 
 .(5)بينهمانسب 

حّلف بنتا واحدة فأقرت أبخ فإن كانت جائزة أبن كانت معتقة ثبت النسب و ول
 أنَّهإن وافقها فوجهان: أظهرمها: و إن مل تكن جائزة فإن مل يوافقها اإلمام مل يثبت، و 

 .(7)والروايين املاورديوصححه  (6)يثبت، واثنيهما: ال

                                                                                                                                                            
= 

  .(4/420) روضة الطالبنيو ( 11/1٩٩) الشرح الكبريانظر:  (1)

ال يتواراثن ألن إقرار الثاين: الوجه : يتواراثن ألن البنوة ثبتت إبقرار الوارث. و الوجه األول(2)
األخ الذي ليس بقاتل ال يقبل على أخيه القاتل فال تثبت األخوة بينه وبني القاتل، مبا يقبل إقراره 

أسىن و ( 6/175) أصحهما عدم التوارث. انظر: حبر املذهبو وليه ووارثه،  نَّهيف حق األب أل
  .(2/323) املطالب

    .(4/421) لطالبنيروضة او ( 11/1٩٩) الشرح الكبريانظر:  (3)

  املصدران السابقان. (4)

  .(7/٩7) احلاويانظر:  (5)

   .(4/421) روضة الطالبنيو ( 11/1٩٩) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .(6/173) حبر املذهبو ( 7/٩8) الكبري احلاويانظر:  (7)
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مأخذمها أن و اإلمام: قال: ، (2)صاحب املرشدو غلط  األول:و (1)[املاوردي]قال: 
، ولذلك اختلفوا يف (3)الرتك الصائرة إىل بيت املال هل يثبت هلا حقيقة املرياث؟

، وعبارة اإلمام  (5)كذا حكاه الرافعي  (4)االقتصاص ممن ال وارث له غري بيت املال
ل إليه مريااث ال إان إذا قلنا ال ينتقو ينتقل مريااث  نَّهأبن اخلالف على القول أب (7()6)مؤذنة

 .(8)يقبل إقراره قطعا
 . (٩)أخواتأو بنات أو خّلف ابنني و وكذا ل 
أختا ألب فأقرات بنسب ثبت النسب واملرياث وجيراين فيما إذا أو خّلف بنتا و ول

مات من ال وارث له فأحلق اإلمام به جمهوال واخلالف فيما إذا ذكر اإلمام ذلك ال على 

                                                           

 يف )ط(: الروايين.  (1)

القاضي و صاحب املرشد هو (، 46/405) انظر: املطلب العايل ذكره ابن الرفعه. (2)
املوجز على ترتيب و احلسني علي بن احلسني اجلوري، من أجالء الشافعية ، صنف املرشد و أب

طبقات و ( 1/32) املختصر، أكثر عنه ابن الرفعه، مل يؤرخوا وفاته. انظر: طبقات الشافعية الكربى
  .(1/12٩) الشافعية البن قاضي شهبة

  .(7/115) انظر: هناية املطلب (3)

ال جيوز أن يقضي بعلمه.  نَّهيتجه الغرض أبو الراجح أن حكم اإلمام انفذ ال مرد له  (4)
  .(11/78) والشرح الكبري( 7/115) انظر: هناية املطلب

  .(11/1٩٩) الشرح الكبريانظر:  (5)

  ./أ(233) (6)

 يف )ز(: مروية.  (7)

  .(6/3) روضة الطالبنيو  (8/77) الكبري احلاويانظر: ذكره املاوردي والنووي.  (8)

   .(4/421) روضة الطالبنيو ( 11/1٩٩) الشرح الكبريانظر:  (٩)
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على وجه احلكم فيخرّج على اخلالف يف قضائه بعلمه، إن  وجه احلكم، فأما إذا ذكره
 .(1)إال فالو قلنا يقضى به ثبت ،

وال فرق بني أن تكون حيازة املقّر تركة امللحق به بغري واسطة كما إذا أقّر أبخوة  
بواسطة كما إذا أقّر بعمومة جمهول وقد أو عمومة وقد مات جّده وال وارث له غريه، أو 

 .(2)احلائز لرتكة جده امللحق بهحاز تركة أبيه 
مل  خرأنكره اآلو مات وخّلف ابنني مستغرقني، فأقّر أحدمها أبخ اثلث و أما ل 

املنصوص أن املرياث ال يثبت، وخرّج ابن سريج و يثبت النسب وظاهر املذهب وه
 .(3)يثبت أنَّهوجها: 

 :ويتأيد مبسائل ثحت فيها الفرع دون األصل
ففي حلها للمقّر  خرأنكر اآلو أحد االثنني فالنة بنت أبينا قال: لو : منها 
 إن كانت معروفة و القاضي : إن كانت جمهولة النسب حرمت عليه قال: ، و  (4)وجهان

  

                                                           

  .(4/421) روضة الطالبنيو ( 11/1٩٩) الشرح الكبريانظر:  (1)

  .املصدران السابقانذكره الرافعي والنووي.  (2)

 الطالبنيروضة و ( 202-11/201) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي.  (3)
(4/423).  

، والثاين يصح ا مع أنَّه فرع النسب الذي مل يثبتحيرم على املقر نكاحه أنَّهأصحهما:  (4)
   .(4/423) روضة الطالبنيو ( 11/202) الشرح الكبريانظر:  نكاحها.
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 . (2()1)النسب فوجهان
أحد الشريكني يف عقار لثالث بعتك نصييب فأنكر ال يثبت قال: لو : ومنها

 . (3)البيعالشراء وثبتت الشفعة يف األصح دون 
أان ضامن به فأنكر عمرو، ففي مطالبة املقّر و ألف و لزيد على عمر قال: لو  ومنها

 . (4)يطالبه أنَّهابلضمان خالف أصحهما 
 . (5)أنكرته املرأة تثبت البينونة دون املالو ادعى الزوج اخللع و ل ومنها
ابع  أنَّهأقّر أو أن زيدا أعتقه فأنكرمها زيد و ابع عبده من زيد  (6)أنَّهأقّر و ل ومنها

 (7)إن مل يثبت العوضو يعتق  أنَّهيصح فأنكر العبد ف أنَّهعبده من نفسه وقلنا ابلصحيح 
. 

 . (8)ادعت زوجية رجل فأنكر ففي حترمي النكاح عليها وجهانو ل ومنها
                                                           

  .(46/412) انظر: املطلب العايل (1)

 روضة الطالبنيو ( 11/202) الشرح الكبريا حترم على املقر. انظر: أهنَّ الصواب:  (2)
(4/423).  

 املطلب العايلو ( 4/423) روضة الطالبنيو ( 11/202) الشرح الكبريانظر:  (3)
(46/411).  

  .(4/423) روضة الطالبنيو ( 11/202) الشرح الكبريانظر:  (4)

  .املصدران السابقان (5)

 . نَّهيف )ز(: أب (6)

  .(46/411) انظر: املطلب العايل (7)

ا أهنَّ الطيب يف  شرح املولدات : و القاضي أبقال: حترم عليه إبنكاره ،ف أنَّهالصواب :  (8)
املسعودي ]يف  اإلابنة [ : إذا أنكر.. قال: حترم عليه إبنكاره وإن أقامت البينة على النكاح، و 

  .(46/412) املطلب العايلو ( 158-13/157) ال نكاح بينهما. انظر: البيان أنَّهجعل ك
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 . (1)كان املقّر ينسبه عبدا ففي عتق نصيب املقّر وجهانو ل ومنها
معروف النسب من غري أبيه ففي و ت لرجل أنت أخي من النسب وهلو قال ومنها

 . (2)حترميه عليه وجهان
وهي جمهولة النسب انفسخ نكاحها على  (3)ذلك لزوجته فكذبتهقال: لو  ومنها

 .(4)الصحيح
 وفّرق مجاعة بني مسألة الباب وهذه املسائل تفرق ، ويف حمل اخلالف طريقان:

 .(5)أحدمها: أن اإلرث يثبت ابطنا قطعا واخلالف يف ثبوته ظاهرا  
ال يثبت ظاهرا واخلالف يف ثبوته ابطنا وصحح ابن الصباغ واملتويل  أنَّهاثنيهما: و 

 .(6)والروايين ثبوته ابطنا
: إن قلنا يثبت له اإلرث ومشاركة املقّر فيها يف ما يف يده، ففي قدره التفريع 
 وجهان:
يشاركه يف بثلث ما يف  أنَّهأصحهما: و أحدمها: يشاركه يف نصف ما يف يده،  

وبنامها الشاشي على القول فيما إذا أقّر أحد الوارثني بدين على موروثة دون  (1)يده

                                                           

 روضة الطالبنيو ( 11/202) الشرح الكبريأطلق الرافعي والنووي الوجهان. انظر: و  (1)
(4/423).  

  .(46/412) انظر: املطلب العايل (2)

  ./ب(234) (3)

  .(556)ص/ انظر: التعليقة الكربى (4)

  .(11/207) الشرح الكبري انظر (5)

 حبر املذهبو ( 11/207) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والروايين والنووي. (6)
   .(46/415) املطلب العايلو ( 6/170)
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يرد هنا النصف وعلى الثاين  األولهل يلزمه مجيعه من نصيبه أم ابلقسط؟ فعلى  خراآل
 (3)التقريب: الوجهان فيما إذا كان املقّر خمري على القسمةصاحب قال: ، و (2)يرد الثلث

فإن كان خمتارا هلا فإن كان عاملا بنسب الثالث قبله فيعطيه نصف ما يف يده لتعديه 
إن مل يعلم به حىت اقتسما فهل يلحق حبال اإلجبار أم حبال االختيار ؟ فيه و بتسليمه، 

افعي عنه اجلزم ابختياره من الثلث إذا كان ، وحكى الر (4)وجهان واختاره اإلمام والغزايل
: أن املقّر يعطيه ثلث ما يف يده ويغرم له قيمة آخر، وعن القّفال وجه (5)جمربا عليها

 .(6)سدس ما يف يد املنكر إال أن يكون قامسه حبكم حاكم فال يضمن له ما يف يد أخيه
  

                                                                                                                                                            
= 

الن حق الثالث بزعم املقر شائع فيما يف يده ويد صاحبه فله الثلث من هذا وله  (1)
  .(4/423) روضة الطالبنيو ( 203-202) الشرح الكبريالثلث من ذاك. انظر: 

  .(11/203) الشرح الكبري جلعلنا احلق الثابت ابإلقرار شائعا يف الرتكة. انظر: (2)

  .(6/361) انظر: الوسيط ذكره الغزايل. (3)

  .(3/361) الوسيطو ( 121-7/120) انظر: هناية املطلب (4)

  .(11/203) الشرح الكبريانظر :  (5)

  .(1٩/455) انظر: كفاية النبيه (6)
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 : فروع 
أنكر األخ مل يثبت نسبه مث إن  و : خّلف أخا وزوجته فأقرت الزوجة اببن  األول

إن كانت يف يدها فال أيخذ األخ إال و كانت الرتكة يف يد األخ فال أيخذ إال الثمن 
 . (1)ثالثة أرابعها ، وهل يرتك الثمن الباقي يف يدها ؟ فيه وجهان

أقّر و زوجة للميت قبل على اجلديد كالنسب ، ولأو أقّر الوراث بزوج و :ل الثاين
فإن قلنا يف نظريه يف النسب ثبت النسب واملرياث ثبت املرياث هنا  خرآلأنكر او أحدمها 

إن قلنا ابلصحيح ال يثبت املرياث فهنا وجهان: أصحهما: ال يثبت كما يف النسب، و 
 . (2)جه املتقدمةو والثاين: يثبت وعلى هذا ففيما يستحقه عليه األ

ومات املنكر فإن خّلف واراث  خرأنكر اآلو : أقّر أحد الوارثني بثالث  الثالث
كاان أخوين فمات املنكر وخّلف ابنا فإن أقّر أيضا فوجهان: و غري املقّر كما ل (3)آخر

يلتفت على اخلالف و القاضي : وهقال: ، (4)يثبت نسبه، واثنيهما: ال أنَّهأصحهما: 
ال املقّر ففي إن مل خيلف واراث إو ، (5)فيما إذا أقّر الوراث بنسب من نفاه موروثه ابللعان

مل يعده ورتبهما أو  خرثبوته اآلن وجهان أيضا سواء أعاد اإلقرار بعد موت املورث اآل
 الغزايل على الوجهني املتقدمني 

  

                                                           

  .(4/424) روضة الطالبنيو ( 4/274) التهذيبانظر  (1)

  .(4/424) روضة الطالبنيو ( 11/208) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي والنووي. (2)

  ./أ(234) (3)

   .(11/200) الشرح الكبريانظر: ذكره الرافعي.  (4)

  .املصدر السابق ذكره الرافعي.  (5)
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ورجح الروايين  (2)ابن الصّباغ : واملذهب بثبوتهقال: ،  (1)ىل هنا ابلثبوتأو و 
أصولية ، وهي ما إذا اختلف  املتويل : اخلالف فيهما مبين على مسألةقال: ، و (3)مقابله

، إن  (4)أهل العصر يف مسألة مث مات أحد الفريقني هل تصري املسألة إمجاعية قوالن
مل  نَّهقلنا ال مل يثبت النسب هنا وال خالف يف أن املرياث يثبت بتوافق الباقني ؛ أل

 . (5)يكذب فرعه
البالغ بوارث اثلث، ففي : مات إنسان وخّلف وارَِّثني ابلغا وغري ابلغ فأقّر  الرابع

ال يثبت نسب وال مرياث، واثنيهما ونسبه اإلمام  أنَّهثبوت نسبه وجهان: املذهب: 
ينتظر  األول، وعلى (6)ما يثبتان يف احلالأهنَّ القاضي: و والغزايل إىل بعض احملققني وه

 بلوغ الصيب فإن بلغ ووافق البالغ يف إحلاقه ثبت نسبه فإن مات قبل البلوغ فإن مل خيّلف 
  

                                                           

  .(3/362) انظر: الوسيط (1)

 احلاويألن مجيع املرياث قد صار له . انظر: ذكره املاوردي واإلمام وابن الرفعه.  (2)
 .( 46/430) املطلب العايلو ( 113-7/112) هناية املطلبو ( ٩٩/7)

  .(6/176) انظر: حبر املذهب (3)

 ارتدت هل تصري املسألة إمجاعية على قولني:أو ماتت إحدى الطائفتني و اختلفوا ل (4)

 الرازي ؛لكونه قول كل األمة.و اإلمام قال: يكون إمجاعا وبه  أنَّه: األول

 ابملوت ال خيرج من كونه من األمة. نَّهاألكثرين ؛ ألقال: الثاين: ال يكون إمجاعا وبه 

 البحر احمليطو ( 2٩6)ص/ هناية السولو ( 1/27٩) واألشبه القول الثاين. انظر: اإلحكام
(6/506).  

  .(11/1٩٩) الشرح الكبريانظر:  (5)

 روضة الطالبنيو ( 11/1٩٩) والشرح الكبري( 7/113) انظر: هناية املطلب (6)
  .(46/431) املطلب العايلو ( 4/421)
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إن خّلف ورثة غريه و  مل يعد اإلقرار (2)إن[و . ](1)واراث غري البالغ ثبت النسب
اعتربت موافقتهم ، وهل جيب أن يوقف مرياث املقر به من حصة املقّر إىل أن يبلغ 

 هان:الصيب ؟ فيه وج
أحدمها: ال كما ال يوقف من حصة الصغري، والثاين: يوقف اعتبارا بصحة  

يف البسيط قال: ،  (4)بلغ الصيب وكّذب املقّر ابن بطالن اإلحلاقو ، وعلى الثاين ل(3)إقراره
: وال يستبعد ذلك كاملتهب من املريض بتسلط على التصرف مث يتبع بعد املوت ويتبني 

اإلمام : هذا تناقض وينبغي أن يتوقف يف النسب قال: ، و (5)بعيدو يصح تصرفه وه أنَّه
عاقال فأقّر العاقل  خركان أحد الوارثني جمنوان واآلو وكذا احلكم ل (6)واملرياث إىل البيان

 . (7)بنسب
: مات وخّلف ابنا واحدا فأقّر االبن املشهور املستغرق أبخوة جمهول  اخلامس

جه: أحدها: ثبت أو لست ابن أيب، فثالثة قال: روف و أنكر أخاه املعو فصّدقه اجملهول 
ضعيف، والثاين: ثبت و ويندفع نسب املقّر إال أن يقيم البيّنة بذلك، وه (8)نسب املنكر

 .(٩)أصحها: ثبت نسب املقّر دون املكذب فال يرث شيئاو نسبهما، 
                                                           

  .(422-4/421) روضة الطالبنيو ( 11/1٩٩) الشرح الكبريانظر:  (1)

 سقط من )ز(.  (2)

  .(6/174) حبر املذهب (3)

  .(46/430) املطلب العايلو ( 7/113) انظر: هناية املطلب (4)

  .حبثت ومل اقف عليها يف كتاب البسيط (5)

  .(7/113) انظر: هناية املطلب (6)

  .(4/422) روضة الطالبنيو ( 11/1٩٩) الشرح الكبريانظر:  (7)

  ./ب(235) (8)

 روضة الطالبنيو ( 11/200) والشرح الكبري( 117-7/116) انظر: هناية املطلب (٩)
  .(458-1٩/457) كفاية النبيهو ( 4/422)
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يسقط نسب  أنَّهجه: أصحها: أو أقّر بثالث فأنكر الثالث نسب الثاين، فو ول 
ال يثبت الثالث  أنَّهالثاين، واثنيهما: يثبت نسبهما ويقسم املرياث بني الثالث، واثلثها: 

 .(1)والثاين األولواملرياث بني 
ثبت نسبهما  خرأقّر االبن املشهور املستغرق جملهولني فصدق كل منهما اآلو ول 

يثبت ويراثن، واثنيهما: ال  أنَّه: (2)، فوجهان: ]أصحهما[خرإن كذب كل منهما اآلو 
 . (3)يثبت وال يراثن

ثبت نسب املصدق دون املكذب هذا إذا  خروكذبه اآل خرإن صدق أحدمها اآلو 
 خرأقّر هلما معا ، فإن كاان توأمني فال أثر لتكذيب أحدمها لآلو مل يكن اجملهوالن توأمني 

ال ثبت نسبه أو ب أحدمها أقّر بنسو ، ول(4)بل إذا أقّر الوارث أبحدمها ثبت نسبهما معا
 دون الثاين .

أقّر األخ اببن ألخيه و وارث يف الظاهر بوارث حيجبه كما لو أقّر من هو : ل السادس
ثبت نسبه وال  (5)جه: ]أصحها[أو أخ للمّيت، فثالثة أو أقّر املعتق اببن أو املّيت 

ثبت ويرث واختاره مجاعة منهم صاحب التقريب  أنَّه، واثنيهما البن سريج: (6)يرث
 ،  (7)وابن الصّباغ

  
                                                           

  .(4/422) روضة الطالبنيو ( 11/200) الشرح الكبريانظر:  (1)

 يف )ط(: أصحها.  (2)

  .(4/422) روضة الطالبنيو ( 11/200) الشرح الكبريانظر:  (3)

  .املصدران السابقان (4)

 يف )ط(: أحدها.  (5)

  .(4/423) روضة الطالبنيو ( 11/201) الشرح الكبريانظر:  (6)

 روضة الطالبنيو ( 46/437) انظر: املطلب العايل ذكره ابن الرفعه والنووي.  (7)
(4/424).  
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، واثلثها: ال يثبت نسبه وال (1)خالف اإلمجاعو الطيب : وهو القاضي أبقال: و 
مات وخّلف بنتا هي معتقه فأقّرت اببن و ، فإن قلنا يثبت النسب دون املرياث فل (2)يرث

 والثلثان بينهما والباقي للعصبة .أقّرت بنت ورثت و ، ول (3)ففي إرثه وجهان
ابن املّيت فأنكر األخ ونكل عن  أنَّه: ادعى جمهول على أخي املّيت  السابع

اليمني فحلف املدعي اليمني املردودة ثبت نسبه مث إن جعلنا اليمني بعد النكول كالبّينة 
ى إنكاره : فإن مات اجملهول فإن أصّر املنكر عل املاورديقال: ،  (4)ورث وحجب األخ
إن جعلناها كاإلقرار خرّج على الوجهني و ،  (5)إن رجع عنه ورثهو بعد موته مل يرثه 

 .(6)السابقني
اخلالف املتقدم  خرأخت فأقّرات اببن للمّيت ففي نصيب اآلو مات عن بنت و ول 

 .(7)فعلى الصحيح يسّلم هلا
أخا فأقرّا اببن فيكون للزوجة الربع على األصح وال ينقص و خّلف زوجة و وكذا ل 

إن  و االبن حيجبها إىل الثمن كما أان نورث األخ  (8)إن كانت تزعم أنّ و هذا االبن حقها 

                                                           

  .املصدر السابق ذكره النووي وابن الرفعه. (1)

  .(11/201) الشرح الكبريانظر:  (2)

  .(4/424) انظر: روضة الطالبني (3)

 .(4/424) روضة الطالبنيو ( 11/206) الشرح الكبريانظر:  (4)

  .(7/101) احلاوي انظر: (5)

  .(4/424) روضة الطالبنيو ( 11/206) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .املصدران السابقان (7)

  ./أ(235) (8)
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حمجوب ابالبن وكما جعلناه كاملعدوم يف مرياث األخ فكذا يف الزوجة  أنَّهكان يزعم 
(1). 

أبخوة الرضاع، نقل الروايين عن أبيه:  زيد أخي مث فسر األخوةقال: لو :  الثامن
 . (2)فسرها أبخوة اإلسالمو ال يقبل كما ل أنَّهأن األشبه ابملذهب 

عتيق فالن ثبت و ه قال: أقّر على أبيه ابلوالء، فو ل أنَّهى القّفال و ا: يف فت التاسع
 . (3)عليه الوالء إن كان مستغرقا كالنسب

أنكره الثالث مل يثبت و مات وخّلف ثالثة بنني فأقّر اثنان منهم برابع  و: ل العاشر
 .(4)نسبه إبقرارمها لكن إن شهدا به عند احلاكم بشروط الشهادة ثبت نسبه

مل حيلف املقّر له إن قلنا  خرأقّر واحد وكذبه اثنان وحلف أحدمها ونكل اآل وول 
ا يرث ففي حتليفه وجهان ؛ الحتمال إن قلنو ال يثبت له وارث؛ إذ ال فائدة يف ميينه، 

 . (5)إقراره عند عرض اليمني فيثبت نسبه بيمينه مع النكول
أحدهم هي مستولدة قال: : ثالثة أخوة يف يدهم جارية معها ولد  احلادي عشر
الثالث هي جارييت قال: الثاين هي أم ولدي واالبن مين و قال: أبينا والولد أخوان و 

 األولالطيب : عتق ثلثها وثلث ولدها إبقرار و القاضي أبقال: ،  (6)وولدها عبدي
وإبقرار الثاين يصري ثلث الولد حرّا ؛ إلعرتافه ببنوته وثبت نسبه إذ ال منازع له فإن 

وحده ال يثبت نسبه من األب ويصري ثلث اجلارية أم ولد ويسري العتق  األولإبقرار 
                                                           

   .(4/424) روضة الطالبنيو ( 11/206) الشرح الكبريانظر:  (1)

 روضة الطالبنيو ( 11/208) والشرح الكبري( 6/178) انظر: حبر املذهب (2)
(4/425). 

  .(247)ص/ القفال فتاوىانظر:  (3)

  .(4/425) الطيب . انظر: روضة الطالبنيو قاله أب (4)

  .(1٩/456) ال حيلف . انظر: كفاية النبيه خروالوجه اآلالوجه األول حيلف،  (5)

  .(12/161) روضة الطالبنيو ( 1٩/262) انظر: هناية املطلب (6)
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واالستيالد إىل حق مدعي امللك إن كان موسرا فيغرم له قيمة ثلث األم وقيمة ثلث 
، ويف ثبوت  (1)إن كان معسرا مل يسر ويبقى حق مدعي امللك على الرق فيهماو الولد 

نسب الولد من الثاين إذا كان معسرا نظر فإن يف استلحاق عند غريه خالف صحح 
يزعم أن أحباله وجد يف ملكه ومل  نَّهيسار نظر ؛ ألمجاعة منعه ويف السراية أيضا عند ال

 . (2)يتضمن أقّر أن السراية إىل ملك غريه وال ما يقتضيها
أقّر بعض الورثة بدين على و دخيل يف الباب دون الكتاب، لو : وه الثاين عشر

أنكره بعضهم وحلف على نفي العلم به، ففيما يلزم املقّر قوالن: القدمي و موروثهم 
جيب القطع به أّن  أنَّه: (3)عن أيب عاصم العباديو ابن سريج والروايين ووالده  واختاره

تفريع على و ، وه(4)إال صرف اجلميع إليهو على املقّر مجيع الدين من حصته إن ويف به 
إذا كان الثنني فوىف أحدمها نصيبه ال ينفك وعلى أّن  أنَّهو أن تعلق الدين ابلرتكة رهن 

ال ينفك نصيبه من الرهن  إبيفاء  نصيبه من الدين، أما إذا قلنا تعلقه  (5)أحد ]الوارثني[
 أنَّهتعلق أرش جناية، ففي انفكاك حصته إبيفاء نصيبه من الدين خالف، واجلديد: 

: األصح عندي أن  املاورديقال: ، و  (6)اليلزمه من الدين إال قدر حصته من الرتكة
إن كان و يع الدين من حصة املقّر دون املنكر ينظر فإن كان اإلقرار قبل القسمة ويف مج

قبل و مقّر ابستحقاق مجيع الدين يف مجيع الرتكة فه نَّهبعدها مل يلزمه إال قسطه ؛ أل
الرافعي: والقوالن حمموالن على أّن قال: ، (7)القسمة مقّر جبميعه وبعدها مقّر حبصته

                                                           

  .(46/446) املطلب العايل ذكره ابن الرفعه. (1)

  املصدر السابق.(2)

  ./ب(236) (3)

 والشرح الكبري( 6/188) انظر: حبر املذهب ذكره الروايين والرافعي والنووي. (4)
 .(4/411) روضة الطالبنيو ( 14/183-184)

 يف )ط(: الوالدين.  (5)

  .(4/411) روضة الطالبنيو ( 11/184) الشرح الكبريانظر:  (6)

 (.  17/217) الكبري احلاويانظر:  (7)



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

258 
 

قّر أم ال يثبت إال حصته إبقراره يثبت مجيع الدين على املّيت بيعا كثبوته على امل
يقدم مجيع الدين على الوصية وعلى الثاين  األولوفائدته؛ التقدمي على الوصية فعلى 

 .(1)حصته
: إن قلنا ابجلديد فمات املنكر وورثة املقّر لزمه إيفاء مجيع الدين من تركة التفريع

 .(2)األب على الصحيح
ترك ولدا فصدق عمه لزمه اإليفاء خبالف نظريه من النسب يف أحد و ول 

: ال يغرم املوكل الدين حىت حيلف املنكر فإذا  املاورديقال: إن قلنا ابجلديد، و الوجهني، 
حلف غرم وصار املقّر خصما له ويلحقه أيضا إن دام على إقراره وال يسقط عنه اليمني 

 . (3)األوىلابليمني 
شهادته ،وعلى  (4)ارثني بدين على املّيت فعلى اجلديد: تقبلشهد أحد الو و ول

 . (6)بعدهأو سواء كانت الشهادة قبل إقراره  (5)القدمي: ال
تسمع شهادته قبل اإلقرار وأما قال:  أنَّه، وعن القفال: (7)وقطع العراقيون ابلقبول

الروايين : وعلى هذا قال: ،  (8)إال قبلو بعده فإن قلنا يلزمه اجلميع يف حصته مل يقبل 

                                                           

  .(11/184) الشرح الكبري (1)

  .(4/411) روضة الطالبنيو ( 11/184) الشرح الكبريانظر:  (2)

   .(17/217) ريالكب احلاويانظر:  (3)

 يف )ز(: يقبل.  (4)

 روضة الطالبنيو ( 11/184) الشرح الكبريمتهم إبسقاط الدين عن نفسه. انظر:  نَّهأل (5)
(4/411).  

  .(4/411) روضة الطالبنيو ( 11/184) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .(1٩/465) انظر: كفاية النبيه (7)

  .املصدر السابق ذكره ابن الرفعه. (8)
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لفالن على أيب كذا أشهد قال: يف شهادته لفظ أشهد عن ذكر الدين أي أبن  آخرو ل
 .(1)ضعيفو ال يقبل وهقال: قّدم لفظ الشهادة، وحيتمل أن يو كما لو به فه

كاإلقرار ابلدين، و فه خرأنكر اآلو صى لزيد بعشرة أو أقّر أحد االثنني أبن أابه و ول 
 (2)العشرة كلها يثلث نصيب املقّر، وعلى اجلديد تتعلق نصفها بثلثفعلى القدمي تتعلق 

 .(3)نصيبه
، فعلى املقّر دفع ربع حصته خرأنكر اآلو صى له بربع ماله أو  أنَّهأقّر أحدمها و ول 

 .(4)إىل املوصى له
فإن كان  خرصى له بعني من ماله فصدقه أحد الوارَثني دون اآلأو  أنَّهادعى و ول 

إن كان بعدها فإن وقعت و نصيب املقّر من العني يصرف إىل املدعي قبل القسمة ف
إن حصلت يف نصيب املنكر فللمدعي و العني يف نصيب املقّر فعليه دفعها إىل املدعي 

 .(5)أخذ نصف قيمتها من املقرّ 
شهد املقّر للموصى له قبلت شهادته ويغرم للمشهود عليه نصف القيمة كما و ول 

 .(6)مستحقاخرّج بعض األعيان و ل
  

                                                           

  .املصدر السابق ذكره ابن الرفعه. (1)

  ./أ(236) (2)

  .(4/412) روضة الطالبنيو ( 11/185) الشرح الكبريانظر:  (3)

  .املصدران السابقان (4)

 روضة الطالبنيو ( 11/185) الشرح الكبريفوته عليه ابلقسمة. انظر:  نَّهأل (5)
(4/412).   

  .املصدران السابقان (6)
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أو أقّر أحد الشريكني العني بنصفها فهل يرتك إقراره على النصف الذي بيده و ول 
على اإلشاعة فيلزمه نصف ما يف يده ؟ فيه خالف بناه بعضهم على القولني 

 ، وذكر غريه أن الثاين أصح . (2)األولالنووي : أفقههما قال: ،  (1)املتقدمني
قال: الده هؤالء وزوجته هذه ، أو ليس له وارث إال  أنَّه: أقّر رجل الثالث عشر 

ابن الصالح : يثبت حصر ورثته فيهم إبقراره كما يعتمد إقراره يف أصل و عمر و الشيخ أب
ى القاضي ما أو الظاهر ويف فتو من قبيل الوصف له هذا ه أنَّهاإلرث يعتمد يف حصره ف

 .(3)يدل عليه
ادعاء النسب أن يقول مدعي األبوة أان   يفاألوىلالروايين : قال: :  الرابع عشر

األب أان أبوك صحت أو االبن أنت أيب قال: لو ابنك ويقول مدعي البنوة أنت ابين و 
 .  (4)إن فسدت اختياراو الدعوى حكما 

قال: أخي هل يكون إقرار بنسبه أو نصف فالن ابين قال: لو :  اخلامس عشر
 . (5)والدي : حيتمل وجهنيقال: الروايين 
وهللا أعلم ابلصواب ، مت اجلزء الثاين ، وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه ] 

   (6)وسلم ، ويتلوه من الثالث كتاب العارية[

                                                           

  .(4/411) روضة الطالبنيو ( 185-11/184) الشرح الكبريانظر:  (1)

  .(4/411) روضة الطالبني (2)

  .(2/412) ي ابن الصالحأو انظر: فتذكره ابن الصالح.  (3)

  .(6/171) حبر املذهب (4)

  .(6/178) حبر املذهب (5)

 زايدة من )ز(.  (6)
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 (1)]بسم هللا الرمحن الرحيم ربنا أفرغ علينا صربا[
 كــــــــتـــــــاب العارية

 ، وفيها قوالن:(2)األفصح فيها تشديد الياء، وجيوز فتحها
، (3)ا إابحة االنتفاع ابألعيان اليت حيل االنتفاع هبا مع بقاء عينهاأهنَّ  أشهرمها: 

 . (4)ا هبة املنافع مع استيفاء ملك الرقبةأهنَّ واثنيهما: 
جيب على  أنَّه، لكن تقدم يف كتاب الصلح أن القدمي: (5)وهي مندوب إليها 

عبدهللا الزبريي بوجوب اإلعارة فيما إذا  و أفىت أبو ، (6)اجلار إعارة جداره لوضع اجلذوع
 أنَّهكتب إبذنه أو  كتب صاحب كتاب احلديث اسم من مسعه ورواه يف كتابه ومساعه 

 .  (٩)، ووافقه عليه بعض احلنفية واملالكية(8)عليه إعارته ليكتب نسخة السماع (7)جيب

                                                           

 زايدة من )ز(.  (1)

  .(2/437) املصباح املنريو ( 221)ص/ انظر: خمتار الصحاح (2)

  .(267)ص/ انظر: القاموس الفقهي (3)

  .(4/116) الكبري احلاويانظر:  (4)

  [.2]سورة المائدة: َّ  جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ ٱُّٱ: لقوله تعاىل (5)

   .(14/1٩٩) اجملموعو ( 7/115) الكبري احلاويوالعارية من الرب. انظر: 

لقوله صلى هللا عليه وسلم:) ال مينعّن أحدكم جاره أن يضع خشبه على  (6)
الشرح . انظر: 2463( رقم:3/132) جداره(.البخاري، كتاب املظامل والغصب، ابب ال مينع جار

  .(4/212) روضة الطالبنيو ( 10/315) الكبري

  ./ب(237) (7)

  .(3/314) مغين احملتاجو ( 2/870) انظر: عجالة احملتاج (8)

  .(1/241) انظر: اجلامع وذكره البغدادي. مل أقف عليه عند األحناف واملالكية، (٩)
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 . (1)ا، ويف أحكامها، ويف فصل اخلصومة فيهاأهنَّ النظر: يف أركو 
 .اأّنَ : يف أركاألولالنظر 

 .  وصيغة،  ومعار،  ومستعري، معري وهي أربعة :  
 .: املعري األولالركن 

ويعترب فيه أن يكوان مالكا للمنفعة غري حمجور عليه يف التربعات، فيدخل فيه من  
ليس له  أنَّهوصّية فله أن يعري، وخيرج املستعري فأو ملك املنفعة دون الرقبة ابستئجار 

،ولعلهما مبنيان على القولني املتقدمني، وطردمها بعضهم يف  (2)اإلعارة يف أصح الوجهني
 .  (3)بعيدو اإلجيار وه
ابإلعارة منها  األول، فإن مسى الثاين خرج (4)أذن املعري للمستعري أن يعري جازو ول

كالوكيل يف و بل هإذا ردها الثاين عليه ]مل يربأ و ا وال رجوع له فيها أهنَّ وبرئ من ضم
على استعارته والثاين مستعري منه وله الرجوع مىت شاء فإذا  األولإن مل يسمه فو اإلعارة، 

 .(6)برئ (5)ردها الثاين عليه[
 .(1)أبهلية التربع الصيب والسفيه واجملنون فال يصح إعارهتم (7)وخيرج 

                                                           

  .(47/116) املطلب العايلو ( 3/365) انظر: الوسيط (1)

 روضة الطالبنيو ( 11/211) الشرح الكبريغري مالك للمنفعة. انظر:  نَّهأل (2)
(4/426).  

  .(47/11٩) انظر: املطلب العايل (3)

 هناية احملتاجو ( 2/325) أسىن املطالبو ( 47/121) انظر: املطلب العايل (4)
(5/120).  

 سقط من )ز(.  (5)

  .(7/132) احلاويانظر:  (6)

 ج. وآخر يف )ز(:  (7)
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حممول على و النووي : وهقال: ،  (2)وليس للوالد إعارة ولده الصغري للخدمة 
خدمة تقابل أبجره أما ما كان حمتقرا ال يقابل أبجرة فالظاهر والذي يقتضيه أفعال 

الروايين : جيوز قال: ، و (3)السلف ال منع منه إذا مل يضر ابلصيب وقد مّر يف احلجر وحنوه
 .(4)أن يعري ولده الصغري ليخدم من يتعلم منه

، وعن (5)عارة نفسه، عن الغزايلال يصح من السفيه إ أنَّهوقد مّر يف احلجر  
جيوز أن يتربع ببدنه إذا كان عمله ليس مقصودا من كسبه الستعماله عنه  أنَّه: املاوردي

 . (7)، وال ميلك املكاتب إعارة ماله وال بدنه بغري إذن سّيده (6)مباله
 الركن الثاين : املستعري. 

أراد أهلية  أنَّهكو ، (8)للتربع عليهالغزايل: وال يعترب فيه إال أن يكون أهال قال: 
التربع بعقد يشتمل على إجياب وقبول فيخرج الصيب واجملنون والسفيه وحنوهم فال يصح 

إن كانوا أهال للتربع عليهم يف اجلملة كالبهائم، و  (٩)اإلعارة منهم كما ال تصح اهلبة منهم
 ا تصح منه إبذن هنَّ ألكن يرد عليه أن السفيه أهل للتربع عليه ابلوصّية واهلبة ف

  
                                                                                                                                                            

= 

  .(14/1٩٩) اجملموعو ( 4/426) روضة الطالبنيو ( 11/211) الشرح الكبريانظر:  (1)

  .(4/426) قاله يف العدة. انظر: روضة الطالبني (2)

  .املصدر السابق (3)

  .(6/3٩7) انظر: حبر املذهب (4)

  .(47/122) انظر: املطلب العايلذكره ابن الرفعه.  (5)

  .(6/360) احلاويانظر:  (6)

  .(47/117) انظر: املطلب العايل (7)

  .(3/367) الوسيط (8)

 .( 4/426) روضة الطالبنيو ( 11/211) الشرح الكبريانظر:  (٩)
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منه  (2)، ومها يسهالن على إجياب وقبول منه وال تصح اإلعارة(1)ولّيه على الصحيح
قال: ، و (5)القتضائها الضمان (4)جمليو  (3)صرح به احملامليو على ما دل عليه كالمهم 

: من صح منه قبول اهلبة صح منه طلب العارية ومن ال يصح منه قبوهلا ال  املاوردي
، وهذه العارية تقتضي إثبات خالف يف (6)رد عليه السفيهأو و يصح منه طلب العارية 

صحة استعارة العبد بناء على اخلالف يف صحة اهلبة منه وال ميتنع إثبات الضمان يف 
بغري  أنَّهكاخلالف يف صحة ضمو بثمن يف ذمته وهذمته يتبع به إذا عتق كما إذا اشرتى 

ليس أهال للتربع   نَّه، وعبارة الغزايل تقتضي املنع منه أما على اجلديد؛ فأل(7)إذن سّيده
إن كان أهال للتربع عليه ابإلسقاط واإليفاء كالصيب و املراد هنا و عليه ابألعيان وه

قال: ، وقد (8)غري سّيده على املشهورال ميلك بتملك  نَّهوالسفيه، وأما على القدمي؛ فأل
القاضي والبغوي: إذا استعار العبد بغري إذن سّيده فتلف يف يده ضمنه يف ذمته يتبع به 

                                                           

  .(47/122) انظر: املطلب العايل (1)

  ./أ(237) (2)

احلسن، الفقيه و أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم بن إمساعيل الضيب احملاملي، أبو ه (3)
و األو اللباب و املقنع و حامد االسفراييين ، له مصنفات منها: اجملموع و الشيخ أب الشافعي ، أخذ عن

   .(1/36٩) طبقات الشافعينيو ( 75-1/74) ه. انظر: وفيات األعيان415سط ، ت 

املعايل ، و جملي بن مُجيع بن جنا القرشي املخزومي األرسويف الشامي مث املصري ، أبو ه (4)
من كتب املذهب املعتربة، ت و فيها القضاء ، له كتاب الذخائر وهشيخ الشافعية مبصر وويل 

طبقات الشافعية و ( 20/326) سري أعالم النبالءو ( 4/154) ه. انظر: وفيات األعيان550
    .(7/277) الكربى

  .(10/358) كفاية النبيهو ( 47/122) انظر: املطلب العايل ذكره ابن الرفعه. (5)

  .(7/116) الكبري احلاويانظر:  (6)

  .(47/123) انظر: املطلب العايل (7)

  .(47/122) انظر: املطلب العايلذكره ابن الرفعه.  (8)
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اإلمام : إذا استعار شيئا قال: ، و  (1)كدين املعاملةو بعد العتق فإن صدقه السّيد فه
 .(2)ضمنه يف رقبته خبالف ما إذا اشرتى شيئا فتلف يف يده

وفيه نظر، فإن مقتضى عدم صحة اإلعارة منه عدم الضمان يف رقبته ومقتضى  
استعار شيئا وتلف يف يده ضمنه يف ماله؛ ألن كل موضع تعلق و ما قاله أّن السفيه ل

 .(3)الضمان برقبة العبد تعلق مبال السفيه وعكسه على ما تقدم يف البيع
فإذا استعار دابة لريكبها إىل مكان  وجيوز للمستعري استيفاء املنفعة بنفسه ووكيله، 

دونه، وكذا زوجته وجاريته وعبده أو حباجة فأرسل وكيله كان له إركابه إذا كان مثله 
، (4)ولذلك ال يضمن وكيله دابته إذا تلفت حتته عند إرساله يف حاجته من غري تفريط

قال: ه ، لكن سيأيت فيما إذا استعار أرضا للزرع يف كالم القاضي ما يشعر خبالف
 القاضي : وجيوز استخدامه يف الضيافة ؛ ألن منفعته عابرة إليه .

 الركن الثالث : املعار 
 :ويشرتط فيه شرطان

و : أن يكون منتفعا به مع بقاء عينه، كالعبيد، والدور، والثياب، واألأحدمها 
،  (5)استهالكهااين، والدواب، واآلالت ، فال جتوز إعارة األطعمة ؛ ألن منفعتها يف 

 ويف إعارة 
  

                                                           

  .(164)ص/ البغوي وفتاوى( 23٩)ص/ القاضي فتاوىانظر:  (1)

  .(11/553) انظر: هناية املطلب (2)

  .(47/124) انظر: املطلب العايل (3)

  .(118-47/117) العايلاملطلب و ( 14/208) انظر: اجملموع (4)

  .(4/426) روضة الطالبنيو ( 11/211) الشرح الكبريانظر:  (5)
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، والثالث: تصح (2)جه: أصحها: املنعأو إجارهتا ثالثة و والداننري  (1)الدراهم
القاضي واإلمام: وجيري الوجهان قال: ،  (3)املاورديرده أو ما و إعارته دون إجارهتا وه

، وهل اخلالف فيما إذا عيّنا اإلعارة للتزين أم  (4)يف استعارة احلنطة والشعري ونظائرها
يف حالة اإلطالق،  أنَّهالرافعي : األسبق إىل الفهم من كالمهم قال: عند اإلطالق؟ ، 

لكنه يتفرع على صحة  (5)يصح وبه أجاب يف التتمة أنَّهفأما إذا صرّح ابلتزين فينبغي 
غريه أو بد من التعرض للتزين  اإلعارة مطلقا أما إذا شرطنا بيان جهة االنتفاع فال

، قلت : وذاك اخلالف فيما له جهة االنتفاع أما ما ليس له إال  (6)وسيأيت اخلالف فيه
جهة واحدة فيتعني مطلقا قطعا وهذه هلا جهة واحدة وال أييت هذا يف اإلجارة إذ ال بد 

 فيها من تعيني جهة االنتفاع.
صحهما: على ما ذكره الرافعي نعم؛ فإن أبطلناها، ففي ضمان العني وجهان: أ  

، واثنيهما:  ا عارية فاسدة ، وللفاسد يف العقود حكم الصحيح يف الضمان وعدمههنَّ أل
أكله، فإن قلنا أو الطعام أو تصرف يف الدراهم و ، فل(8)، وصححه اإلمام يف موضع(7)ال

                                                           

  ./ب(238) (1)

ذكره الرافعي  اج.خر معظم منفعتها يف اإلنفاق واآلو ألن منفعتها ضعيفة قلما تقصد  (2)
  .(4/426) روضة الطالبنيو ( 212-11/211) الشرح الكبريانظر:  والنووي.

  .(7/116) الكبري احلاويهبا نفعا. انظر:  ألن يف التجمل (3)

  .(2/265) مغين احملتاجو ( ٩/12) حبر املذهبو ( 7/140) انظر: هناية املطلب (4)

َفَعَة َمْقُصوًدا َوإِّْن َضُعَفْت. انظر:  نَّهألِّ (5) روضة و ( 11/212) الشرح الكبرياختَََّذ َهذِّهِّ اْلَمنـْ
  .(4/427) الطالبني

  .(11/212) الكبريالشرح انظر:  (6)

  .(4/427) روضة الطالبنيو ( 11/212) الشرح الكبريانظر:  (7)

  .(7/140) انظر: هناية املطلب (8)
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استعار ثواب فأباله و ل كماو املتويل : هقال: مضمون،  أنَّهإن قلنا و يف يده أمانة ضمنه  أنَّه
 يضمنه. أنَّهألقى يف البحر وحنوه فال خالف أو أما إذا أتلفه إبحراق و ، (1)ابالستعمال

: أن تكون املنفعة مباحة فال جيوز إعارة اآلت املالهي وال اجلواري الشرط الثاين  
إن و  ، فإن استعار ووطئ كان زانيا ولزمه احلد على الصحيح إن كان عاملا(2)لالستمتاع

 .(3)كان جاهال عزر
أما إعارة اجلارية لالستخدام فإن أعريت و ،  (4)والكالم يف املهر تقدم يف الرهن 

إن أعريت من أجنيب و من زوجها جاز أو رضاع أو مصاهرة أو حمرم بنسب أو من امرأة 
إن مل تكن مشتهاة كالكبرية اليت ال تشتهى والقبيحة و فإن كانت مشتهاة مل جيز 

صاحب و والصغرية فوجهان: أحدمها: املنع، وجزم به الغزايل يف الوسيط وابن الصباغ 
، واثنيهما: اجلواز مع الكراهة وجزم به اإلمام والغزايل يف الوجيز والقاضي (5)املهذب فيه

وجزم اإلمام ابجلواز وجعل التحرمي يف  ،(7()6)ومجهور العراقيني ومنهم صاحب التنبيه فيه

                                                           

  .(2/163) فتاوىانظر: حترير ال ذكره أبو زرعة أمحد بن عبد الرحيم الشافعي. (1)

 انعقد اإلمجاع على عدم جواز إعارة اجلارية لالستمتاع. انظر: مراتب اإلمجاع (2)
  .(176)ص/

  .(10/363) كفاية النبيهو ( 2٩-4/28) انظر: التهذيب (3)

قد أذن إبتالفه فسقط بدله كما و البضع للسيد  نَّهفيه وجهان: أحدمها: ال جيب ؛أل (4)
وطئ سقط عنه احلد للشبهة فوجب عليه  نَّهاملهر ؛ألمنها، واثنيهما: جيب و أذن له يف قطع عضو ل

  .(386-16/385) وطئ يف نكاح فاسد. انظر: اجملموعو املهر كما ل

 .(47/137) املطلب العايلو ( 3/368) الوسيطو ( 2/18٩) انظر: املهذب (5)

روضة و ( 1/367) الوجيزو ( 112)ص/ التنبيهو ( ٩/143) انظر: هناية املطلب (6)
  .(4/427) الطالبني

  .(4/427) أصحهما اجلواز. انظر: روضة الطالبني (7)
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بعد  املاوردي، وجزم (2)الكراهة يف استخدامها يف غري اخللوةو يف اخللوة  (1)استخدامها
ا إن كانت حبيث ال مييل الطبع إىل مواقعتها ابجلواز أهنَّ حكايته اخلالف يف غري اجلميلة 

قال: إن كانت حمظورة، و ، (4)الغزايل: هي صحيحةقال: ، (3)فإن قلنا حيرم فجرت
ابلفساد كإجارة املنفعة احملرمة ويشعر به ما أطلقه املعظم من قال: الرافعي : وجيوز أن ي

، ويف جواز استعارة أحد أصوله للخدمة وجهان: أصحهما: جيوز لكن  (5)نفي اجلواز
، (6)دامهيكره له استخدامه وبه جزم العراقيون والغزايل فإن فعل كره له استخ نَّهيكره ؛ أل

حيرم ومقتضى هذا القطع بفساده ؛ ألن  أنَّهرده القاضي واإلمام أو ما و واثنيهما: وه
 .(7)التحرمي يف عني املعقود عليه

، (8)الطيبو استعاره ليوفره من اخلدمة جاز بل يستحب ، قاله القاضي أبو ول 
كما يف إجيار العبد   (٩)ويكون متجه وعلى القول يف صحة استئجاره للخدمة وجهان

 املسلم من الكافر، والفرق أن املستأجر ميكن أن يؤجره لغريه خبالف املستعري.
ويكره إعارة العبد املسلم من الكافر ؛ ملا فيه من اإلذالل وال حيرم حبرٍّ ؛ ألن  

، وقيل: حيرم وجزم به مجاعة منهم (10)اإلجارة يف قول وبه جزم مجاعة منهم الرافعي
                                                           

  ./أ(238) (1)

  .(٩/143) انظر: هناية املطلب (2)

  .(7/117) الكبري احلاويانظر:  (3)

  .(3/36٩) الوسيط (4)

  .(213-11/212) الشرح الكبري (5)

  .(4/427) روضة الطالبنيو ( 11/213) والشرح الكبري( 3/36٩) انظر: الوسيط (6)

  .(47/143) املطلب العايلو ( 7/143) انظر: هناية املطلب (7)

  .(643)ص/ انظر: التعليقة الكربى (8)

  .(4/427) . انظر: روضة الطالبني، والثاين حيرميكره أنَّهأصحهما:  (٩)

   .(11/213) الشرح الكبريانظر:  (10)
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على االستعارة لغري اخلدمة  األولومجع بني النقلني فحمل  (1)التنبيه واجلرجاينصاحب 
التحرمي املعري إذا كان مسلما دون أو والثاين على االستعارة هلا واملخاطب ابلكراهة فيها 

 .(4()3()2)املستعري بناء على أن أحكام اإلسالم ال جتري على الكفار ]وقد مّر يف البيع[
 .(5)الل إعارة الصيد من احملرم هذه عبارة مجاعةوحيرم على احل 
 تقتضي توجه التحرمي األوىل، و (6)ال جيوز استعارة احملرم الصيد أنَّهين: آخر وعبارة  

ابع من ال و على احملرم، وحيتمل أن ال حيرم كما ل أنَّهأع نَّهإىل املعري فيحتمل أن حيرم؛ أل
كانت املرأة مفطرة يف هنار و يلزمه ونظريه ما ليلزمه اجلمعة شيئا يف وقت النداء ملن 

 (7)رمضان بعذر شرعي والزوج صائم هل حيرم عليها متكينه من الوطء ؟ وفيه وجهان
 .(8)فعل فتلف يف يد احملرم لزمه اجلزاء على هللا تعاىل والقيمة ملالكهو أيتيان ، فل

ابطلة  (٩)م فالعاريةأعار احملرم حالال صيدا، فإن قلنا يزول ملكه عنه ابإلحراو ول 
إن قلنا ال يزول صحت اإلعارة و وال ضمان وعلى احملرم اجلزاء إن تلف يف يد احلالل، 

                                                           

  .(4/428) روضة الطالبنيو ( 112)ص/ انظر: التنبيه (1)

 زايدة من )ز(.  (2)

  .(4/428) األصح اجلواز. انظر: روضة الطالبنيو  (3)

  .(47/146) واجلمع بني النقلني ذكره صاحب املطلب. انظر: املطلب العايل (4)

ال جيوز له إمساكه والتصرف فيه وهي عبارة صاحب املهذب يف التنبيه. انظر:  نَّهأل (5)
  .(112)ص/ التنبيه

 وز إمساكه وهي عبارة القاضي أيب الطيب وابن الصباغ. انظر: املطلب العايلال جي نَّهأل (6)
(47/147).  

  .(47/148) انظر: املطلب العايل (7)

  .(4/428) روضة الطالبنيو ( 11/213) الشرح الكبريانظر:  (8)

  ./ب(23٩) (٩)
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وعلى احلالل القيمة إن تلف الصيد عنده وال جزاء واحدة منها وهذه العارية تتصور يف 
وز الروايين : جيوز إعارة كلما جيوز إجارته وما ال جيقال: ،  (1)محار الوحش وبقر الوحش

ا جتوز إعارهتا ، ويف أهنَّ إال الدراهم والداننري فو  (2)إجارته ال جتوز إعارته إال الفحل للنزو
يف إجارته جواز إجارهتا خالف وهذا على طريقته وكذا كلب الصيد جيوز إعارته ، و 

وجيوز إعارة  (4)لربط السفن والبهائم ويف إجارهتا وجهان (3)بل[احل]وجهان وكذا إعارة 
 .واجلر 

 :  فروع
ملكتك ذرها ونسلها فهي هبة قال: بقرة و أو دفع إىل رجل شاة و : ل األول

 أنَّهفاسدة وما حصل يف يده من الذر والنسل كاملقبوض ابهلبة الفاسدة، ويف ضم
 .(5)وجهان والشاة مضمونة عليه ابلعارية الفاسدة

أعرتكها لينتفع بذرها ونسلها، فوجهان: أو أحبت لك ذرها ونسلها قال: لو و  
ملكتك ذرها ونسلها وهي قال: لو أحدمها: ال جيوز كما ال جيوز إجيارها لذلك كما 

مجاعة كبرية قال: هبة فاسدة، واثنيهما: جيوز واإلابحة صحيحة والعارية صحيحة وبه 
أن يكون القاضي الطربي وابن الصباغ : ال ينبغي قال: ، و  (6)وصححه النووي وغريه

                                                           

 روضة الطالبنيو ( 11/213) والشرح الكبري( 6/3٩٩) انظر: حبر املذهب (1)
(4/428).   

ُزو: َوَثَب. َونـُزَاُء الذََّكرِّ َعَلى أُنـْثَاُه.و هُ (2) ْن َذلَِّك النـَّْزوِّ. نـَزَا يـَنـْ . مِّ ْرتَِّفاُع َوالسُُّموُّ  اْلَوثـََباُن َواالِّ
  .(5/418) مَسَا َلُه. انظر: معجم مقاييس اللغة أنَّهإِّىَل َكَذا، إَِّذا اَنزََع إِّلَْيهِّ، كَ و يـَنـْزُ و َوهُ 

    : النخل.هذا املثبت يف )ط( (3)

  .(6/3٩7) انظر: حبر املذهب أحدمها: األول: ال جيوز وهو املذهب، والثاين جيوز. (4)

  .(4/428) روضة الطالبنيو ( 11/213) الشرح الكبريانظر:  (5)

  .املصدران السابقان (6)
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 بل هي منحة مستحبة ورد األوىلوقالوا نص الشافعي على صحة  (1)يف ذلك خالف
الرافعي : وعلى هذا قد يكون االستعارة الستفادة عني خبالف قال: هبا النص ، 

، وينبغي أن يرتب اخلالف يف لفظ اإلعارة على اخلالف يف لفظ اإلابحة، إن (2)اإلجارة
 ىل و، إن أجزانه فيها ففي اإلعارة وجهان.أو رة منعناه يف اإلابحة ففي اإلعا

 .(3)إعارة األشجار ألخذ مثرهتا كإعارة الشاة ألخذ لبنهاو  
البغوي : قال: ،  (4)أحبتها لك على أن تعلفهاأو ملكتك درها ونسلها قال: لو و  

فاسد والعلف إبزاء أجرة الشاة ومثن الدر والنسل فالشاة غري مضمونة عليه حبكم و ه
إىل  (5)دفع كسرةو اإلجارة الفاسدة والدر والنسل مضموانن حبكم الشراء الفاسد كما ل

أخذه حبكم  نَّهمن يده وانكسر ضمن املاء ؛ أل (7)ليشرب فسقط (6)أخذ الكوزو سقا 
 .(8)يف يده حبكم اإلجارة الفاسدة نَّهالشراء الفاسد ومل يضمن الكوز ؛ أل

                                                           

  .(4/428) انظر: روضة الطالبني ذكره النووي. (1)

  .(11/213) الشرح الكبري (2)

  .(4/42٩انظر: روضة الطالبني) (3)

  .(4/42٩) روضة الطالبنيو ( 11/213) الشرح الكبريانظر:  (4)

 مجعه كسر. انظر املصباح املنريو هي القطعة من الشيء املكسور منه الكسرة من اخلبز  (5)
  .(14/42) اتج العروسو ( 2/533)

أكواز. و مجعه كيزان و يصب منه املاء أو غريه له أذن يشرب فيه أو إانء من فخار  (6)
  .(15/308) اتج العروسو ( 275)ص/ انظر: خمتار الصحاح

  ./أ(23٩) (7)

  .(4/286) انظر: التهذيب (8)
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واملاء كاملقبوض حبكم اهلبة الفاسدة  أنَّهجيب ضمأخذه جماان فالكوز عارية و وأما ل 
 .(1)يهأو ونقل ذلك عن شيخه أيضا يف فت

يف الصورتني، ونقل عنه يف ابب اإلجارة منها فيما إذا   (2)وكذا حكم كوز الفقاع 
إن سقط الكوز بعد و كان شرب بعوض أن املاء إن انصّب قبل أن يشرب ضمن املاء 

، ونقل (3)إمنا املضمون عليه قدر ما يشربو أمانة،  نَّه؛ ألما شرب مل يضمن بقية املاء 
ى: إذا سقى جماان فإن شرب بعض املاء فالباقي أمانة يف يده ؛ آخر مرة قال:  أنَّهعنه 

أابح له طعاما فأكل بعضه يكون الباقي أمانة يف يده وكذا و ل (4)إابحة له كّله كما نَّهأل
كاملقبوض ابهلبة   أنَّهينبغي أن يكون من ضم البغوي: قلت :قال: ، و (5)قاله املتويل

أو القاضي : وال فرق يف ذلك بني أن يكون قد بدل له الكسرة بعد قال: ،  (6)الفاسدة
أخذ أو كان يسقي كل يوم وأيخذ الكسرة يوم اجلمعة أو  على أن يبدهلا له بعد ذلك 

ز بعد الشرب منه املتويل : إن انكسر الكو قال: ، و  (7)مطلقا وعادته أن يسقي أبجرة
إن مل يكن بعوض مل يضمن بقّية املاء فإن و فإن كان بعوض فالكوز مضمون دون املاء 

أخذ و املأخوذ على سبيل العوض القدر الذي يشربه والباقي يف يده أمانة وعلى هذا ل

                                                           

   .(242)ص/ البغوي وفتاوى( 4/287) التهذيبو ( 283)ص/ القاضي فتاوىانظر:  (1)

شراب يتخذ من الشعري؛ مسي قفاع ملا يرتفع عليه ويعلوه من الزبد. انظر: معجم  (2)
  . (21/5٩) اتج العروسو ( 4/445) مقاييس اللغة

  .(5/107) انظر: حبر املذهب ذكره الروايين.  (3)

 يف )ز(: فيما.  (4)

  .(283)ص/ ي القاضيو اانظر: فت ذكره القاضي. (5)

   .(242)ص/ ي البغويو اانظر: فت (6)

  .(283)ص/ القاضي فتاوىانظر:  (7)
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بشرط  (1)مل يقبضه نَّه؛ أل خرمال غريه ليشرتي نصفه فهلك عنده مل يضمن النصف اآل
 . (2)الضمان

ليشرتي منه ذهبا ويصبه فيها ووضع يف امليزان  (3)دفع قارورة إىل بّقال و: ل الثاين
القاضي مرة: ال جيب ضمان القارورة على قال: ليزن فأثبت احلبل وانكسرت القارورة ، 

 .(4)كما مّر يف الكوزقال:  الب
وصححه البغوي كمن أسلم يف حنطة وبعث إىل املسلم إليه  ى: جيبآخر قال: و  

صّب الدهن مل  (6)تلفت بعدو تلفت يضمنها املسلم ولو يصبها فيها ففعل  (5)َوالِّقجُ 
مل خيرج  نَّهفيها فانكسرت يف يده يضمن ؛ أل (7)اشرتى مث دفع ]ليصب[و يضمن وكذا ل

 .(8)ما مل يسلم أنَّهعن ضم
وقبضه يف وعاء البائع مث بعث إليه وعاء من عنده ليصّبه فيه  اشرتى ذهباً و ول 

ى: إذا اشرتى حنطة ودفع وعاء آخر مرة قال: البائع ال يضمن ، و  (٩)فتلف الوعاء يف يد

                                                           

 يف )ز(: يصفه.  (1)

  .(5/108) انظر: حبر املذهب ذكره الروايين. (2)

َي بِّهِّ  (3) َها، َهَكَذا تَقوله الَعرُب، مسُِّّ نـْ ْأُكوالتِّ مِّن ُكلِّّ شيٍء مِّ
َ
اٍد: بـَيَّاُع امل اُل كَشدَّ أصله الَبدَّ

 ، والعامَُّة تقوُل: بـَقَّاٌل. انظر: هتذيب اللغةآخريـَُبدُِّل بَيعاً بَبيٍع، فيبيُع اليوَم َشْيئا َوغدا َشْيئا  نَّهبِّهِّ ألِّ 
 .(28/67) اتج العروسو ( ٩4/14)

  .(283)ص/ القاضي فتاوىأمانة يف يده . انظر:  نَّهأل (4)

   .(25/12٩) أي: وعاء. انظر: اتج العروس (5)

 يف )ز(: قبل.  (6)

 يف )ط(: فيصب.  (7)

   .(284)ص/ القاضي فتاوىمنتفع هبا يف صب الدهن فيها. انظر:  نَّهأل(8)

  ./ب(240) (٩)
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أو إن كان يف الذمة سلما و إىل البائع ليكيلها ]فيه نظر، إن كان البيع معّينا فال ضمان 
أعرين وعاك وجعل املبيع فيه  (1)للبائع[قال: لو قرضا كان الوعاء مضموان كالعارية ، و 

واملبيع معنّي يصري الوعاء عارية على املشرتي إذا جعل الطعام فيه أمانة يف يد مالكه 
أبيح له طعام فأخذه ليأكله و البغوي : ولقال: ،  (2)تلفت يف يد مالكه ضمنه املشرتيو ل

ن يكون كاملقبوض ابهلبة فسقط يف يده وتلف واختلسته هرّة فهل يضمنه فينبغي أ
 . (3)يف الصورتني دفع إليه على أن ال يرجع نَّهالفاسدة ؛ أل
رجل ملن له دواب قال: : ال يشرتط تعني املستعار حني االستعارة ،ف الثالث
 .  (4)خذ ما ختتاره من االصطبل فأخذ صحت اإلعارة قاله املتويلقال: أعرين دابة ف

 الركن الرابع : الصيغة .
 :  وفيها طرقالدالة على اإلذن يف االنتفاع، 

: للغزايل ال بّد من لفظ من جهة املعري دال على اإلذن يف االنتفاع كقوله  أحدرا
إمنا يعترب القبول إما و حنوه وال يعترب من جهة املستعري لفظ أو خذه لتنتفع به أو أعرتك 
 . (5)ابلفعل كأخذ الدابة وركوهبا كما يف املباح لهأو ابللفظ 

رده البغوي أن املعترب اللفظ من أحد اجلانبني والفعل أو ما و : وه والطريق الثاين
 . (6)املستعري أعرين ذا فسّلمه املالك إليه فتجب اإلعارةقال: لو حىت  خرمن اآل

                                                           

 سقط من )ز(.  (1)

  .(284)ص/ القاضي فتاوىانظر:  (2)

  .(243)ص/ البغوي فتاوىانظر:  (3)

  .(4/42٩الطالبني)روضة و ( 11/214) الشرح الكبريانظر:  .ذكره الرافعي والنووي (4)

  .(3/36٩) انظر: الوسيط (5)

  .(4/280) انظر: التهذيب (6)
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ال يعترب فيها لفظ من واحد من اجلانبني حىت  أنَّهرده املتويل أو ما و : وه والثالث
أو حصريا أو فرش لضيفه بساطا و قميصا يلبسه متت العارية وكذا ل رآه عاراي فأعطاهو ل

أسكنه بيتا يف داره كان ذلك عارية أو ألقى إليه وسادة فجلس عليها أو مصلى 
وقعت منازعة يف و ، وكونه يف دار املالك ال مينع من ثبوت يده عليه حىت ل(1)مضمونة

الفراش وحنوه كان القول قول اجلالس عليه خبالف ما إذا دخل فجلس على الفراش 
 (2)الأو املبسوط ال جيعل مستعريا سواء جلس املالك عليه 

أو وللخالف يف اعتبار لفظ من املعري التفات على اخلالف يف أّن العارية هبة 
تقدمي و كما يف الباقة امللقى   (4()3)ذهبإابحة فإن اإلابحة ال يشرتط فيها لفظ على امل
 العارية خارجة عن هذه األعيان يف األوىلالطعام للضيف اكتفاء ابلقرينة، وعلى الطريقة 

:  املاورديقال: و عدم اعتبار القبول القويل وعن إابحة الطعام يف افتقارها إىل إجياب ، 
ا ال تتم أهنَّ إذن ابلقبض فيوافق اهلبة يف أو إجارته املعري إبقباض و ا تتم بطلب املستعري أهنَّ 

أو إال ابلقبض وخيالفها يف صحة إقباضها ابإلذن فإن اهلبة ال تصح إال إبقباض املالك 
إذا انتفع  أنَّه، وعن أيب عاصم:  (5)وكيله والفرق أن قبض املستعري ال يزيل ملك املعري

مل يستعمله و لظرف عارية وكذا لبظرف اهلدية املبعوثة فيها فإن كانت اهلدية بال عوض فا
إن مل جتر العادة أبكله فيه و إن كانت بعوض كان الظرف أمانة كاإلجارة الفاسدة و 

 .(6)األشبه الطريقة الوسطىو فأكل فيه صار غاصبا له وهنا فيه متام التشبيه ابلضيافة 
                                                           

 روضة الطالبنيو ( 11/215) الشرح الكبريانظر:  ذكره الرافعي وابن الرفعه والنووي. (1)
  .(157-47/156) املطلب العايلو ( 4/430)

روضة و ( 11/215) الشرح الكبريمل يقصد هبا انتفاع شخص بعينه. انظر:  نَّهأل (2)
  .(47/157) املطلب العايلو ( 4/430) الطالبني

  ./أ(240) (3)

  .(47/160) انظر: املطلب العايل (4)

  .(7/118) الكبري احلاويانظر:  (5)

  .(4/430) روضة الطالبنيو ( 11/215) الشرح الكبريانظر:  (6)
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إجارة فاسدة فإن و أعرتك محاري لتعريين فرسك فهقال: لو ويف الفصل مسألة،  
 .(1)جب عليه أجرة مثلها وال تكون مضمونة يف يدهأو  خرتعمل كل منهما دابة اآلاس

أو دراه ليطينها أو أعاره دابته ليعلفها و أعاره شيئا بعوض جمهول كما لو وكذا ل 
 أنَّهيف مسألة الدابة ف (4)وكالم القاضي ]خيالفه[ (3)ثلجها كذا قاله الرافعي (2)لكشح
إن و الربد وسقيها و إذا استعار دابة فعلى املستعري علفها وسرتها عّما يقيها احلّر قال: 

استعار عبدا فعليه طعامه وشرابه وحفظه عما يوجب احلد وحثه على الصالة وال تصري 
 .  (5)هذه األعيان يف حكم اإلجارة هبذه الورقات انتهى

أو أعرتك دابيت بعشرة دراهم قال: لو كان العوض معلق واملدة جمهولة كما و وكذا ل
 .(6)عارية فاسدة فتكون العني مضمونة عليه أنَّهلتعريين دارك شهرا، وفيه وجه: 

أعاره ثواب قيمته مخسة على أن يضمنه عند تلفه بعشرة فاخلمسة الزائدة  و ول 
كشرط فاسد يف اإلعارة فيكون إعارة فاسدة أو  كالعوض الفاسد، فتكون إجارة فاسدة 

إن جعلناها إجارة فاسدة ففي وجوب األجرة جيراين يف كل عارية و ، فيه وجهان
 .(7)فاسدة

                                                           

  .(4/430) روضة الطالبنيو ( 11/215) الشرح الكبريانظر:  .ذكره الرافعي والنووي (1)

  .(7/77) التسوية. انظر: اتج العروسو التقشري و من التكشيح وه (2)

  .(11/215) الشرح الكبري (3)

 يف )ط(: خيالف.  (4)

  .(47/163) املطلب العايل (5)

  .(4/430) روضة الطالبنيو ( 11/215) الشرح الكبريانظر:  (6)

  .(47/161) انظر: املطلب العايل (7)
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أعرتك هذه الدار شهرا من قال: لو معلوما ومدة معلومة كما  (1)ذكر عوضاو ول 
عارية أو لتعريين ثوبك شهرا من اليوم ففي كوهنا إجارة صحيحة أو اليوم بعشرة دراهم 

 . (2)املعىنأو فاسدة وجهان نظرا إىل اللفظ 
اجلس يف هذا احلانوت واجتر فيه لنفسك، قال: دراهم، و  آخردفع رجل إىل و ول 

ازرعه يف هذه األرض لنفسك، فاحلانوت واألرض عارية مضمونة قال: بذرا و أو 
قال: كما تقدم فيما إذا   (3)قرضا ؟ فيه وجهانأو والدراهم والبذر هل يكوانن هبة 
، وال بد أن يكون املستعري معينا وال (4)هبةأو قرضا اشرت يل بدرامهك خبزا هل يكون 

 . (5)يشرتط يف اإلعارة التأقيت
 

 :  فصل
 (6)كل طالب أخذ املال لغرض نفسه من غري استحقاق  نَّهحّد الغزايل املستعري: أب

م أخذوه لغرض املال ال لغرض أهنَّ ، فقوله لغرض نفسه، خيرج به املودع والوكيل وحنوهم ف
أيخذها لغرض نفسه  أنَّهوقوله: من غري استحقاق، خيرج املستأجر فأنفسهم ، 

ابستحقاق ، واعرتض عليه: أبن العرية قد تؤخذ من غري طلب أبن يبتدئ املعري هبا ، 
أعاره كلبا يصيد به وقد يعرى عن األخذ كما تقدم و وقد يكون املعار غري متمول كما ل

                                                           

  ./ب(241) (1)

  .(4/430) روضة الطالبنيو ( 216-11/215) الشرح الكبريانظر:  (2)

  .(26/118) يكون قرضا. انظر: هناية احملتاج أنَّهاملعتمد و  (3)

 املطلب العايلو ( 4/430) روضة الطالبنيو ( 11/216) الشرح الكبريانظر:  (4)
(47/164).  

  .(5/434) احملتاجحتفة و ( 7/162) انظر: هناية املطلب (5)

  .(3/371) الوسيط (6)
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 (2)واملرهتن (1)ابملقارضو ابلغاصب ينتقض و فيما إذا فرش له بساطا ليجلس عليه 
املستعري: من وضع يده على عني ابإلذن قال: ، واألقرب أن ي(5()4)واملتهب (3)واملقرتض

 .(6)لينتفع ابستعماهلا من غري استحقاق وال متلك
 : وخيرج عن ذلك مسائل 

أرسل وكيال يف شغل له وأركبه أو مجحت دابته فأركبها أيضا إن وضعها و : ل منها
كان معه أو  كان له على دابة متاع نفيس فأركب إنساان فوقه إحرازا للمال أو  دابته 

تلف و دواب كثرية يف الطريق فأركب الدابة املستعارة واحد ليحفظها مل يكن مستعريا فل
 . (7)يف يده من غري تعد مل يضمن

                                                           

د مِّن و هُ  نَّهللَعامِّل َضارٌِّب، ألقال: يُ (1) الَّذِّي َيْضرِّب يفِّ اأَلْرض. َوَجائِّز َأن يُكوَن ُكلُّ َواحِّ
َبه وكَذلَِّك  ُهَما ُيَضارُِّب َصاحِّ نـْ د مِّ الِّ ومَِّن اْلَعامِّل ُيَسمَّى ُمَضارِّابً؛ أَلنَّ ُكلَّ َواحِّ

َ
َقارِّض. َربِّّ امل

ُ
امل

 .(3/251) انظر: اتج العروس

. انظر: حبس الشيء حبق ليستوىف منه عند تعذر الوفاء، والرهن هو الذي أيخذ الرهن (2)
  (.2/18٩ومعجم املطلحات ) (154)ص/ القاموس الفقهي

ما تعطيه غريك من املال لتقضاه. و القرض هو  الذي أخذ القرضو هو من اقرتض  (3)
  .(3/81)عجم املطلحات انظر: م

 انظر: املعجم الوسيط متليك العني بال عوض ، و اهلبة:من اهتب أي: قبل اهلبة (4)
  (.265والكليات )ص/ (2/105٩)

  .(11/221) الشرح الكبريانظر:  (5)

  .(47/216) املطلب العايلو ( 4/237) انظر: الغاية (6)

  .(4/433) الطالبنيروضة و ( 11/221) الشرح الكبريانظر:  (7)
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كبه تقراب إىل هللا تعاىل ضمن على يف الطريق فأر  (2()1)وجد من أعياو : ل ومنها
 (3)يضمن أنَّهمال اإلمام إىل و ابتدأ صاحبها به أو املشهور سواء التمس منه االركاب 

 .(4)وتبعه الغزايل
اركبه معه يف أو بغري مسألته أو اركب املالك الراكب رديفا معه مبسألته  وول 
فعلى الرديف نصف الضمان ومال اإلمام  ،السفينة حتتهماأو فتلفت الدابة  (5)سفينة

وضع متاعه على دابة  ول ،وعلى ما قاله األصحاب (6)ال يلزمه شيء أنَّهوالغزايل إىل 
كان املتاع مضموان و  أمره أن يسريها ففعل كان صاحب املتاع مستعرياً و غريه بغري إذنه 

 .(7)على صاحب الدابة
 خرصاحب املتاع لآلقال: دابة ف خركان ألحد الرفيقني يف السفر متاع ولآل وول 

البغوي قال: ، و  (٩()8)امحل متاعي على دابتك ففعل كان صاحب املتاع مستعريا ]هلا[
                                                           

 يف )ز(: راعيا.  (1)

  .(3٩/138) أي : تعب. انظر: اتج العروس (2)

 روضة الطالبنيو ( 11/221) والشرح الكبري( 7/13٩) انظر: هناية املطلب(3)
(4/433).  

َن اْلَمالِّك  قال: ال يضمن ، حيث  أنَّهاألظهر عند الغزايل  (4) اأْلَْظهر َأن اَل َضَمان ألِّ
  .(3/371) املطالب لركوبه ليقرتب بِّهِّ اىل هللا تَبارك َوتـََعاىَل. الوسيطو هُ 

  ./أ(241) (5)

( 11/221) والشرح الكبري( 3/371) الوسيطو ( 7/13٩) انظر: هناية املطلب (6)
  .(434-4/433) روضة الطالبنيو 

 روضة الطالبنيو ( 11/222) الشرح الكبريكان حقه أن يطرحه. انظر:   نَّهأل (7)
(4/434).  

 زايدة من )ز(.  (8)

  .(4/434) روضة الطالبنيو ( 11/22) الشرح الكبريانظر:  (٩)
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ى : عندي أن صاحب املتاع ال يضمن ؛ ألن الضمان إمنا جيب ابالستعمال و ايف الفت
ا يف يد مالكها هنَّ مأذون فيه وال ابليد ؛ أل نَّهابليد ال جائز أن جيب االستعمال ؛ ألأو 

خذ هذه قال: لو كما   أنَّهاستعان به يف نقل متاعه وذلك ال يقتضي ضم أنَّهوليس إال 
استعان و القاضي: لقال: ، وقد (1)الوديعة واحفظها يف ذا الصندوق فأخذه ال يضمنه
استعار دابة ليحمل عليها و ولقال: بعبده ومحاره يف نقل قماشه ال يضمن واحد منهما ، 

املعري لغالمه امحل املتاع على الدابة واذهب به فحمله وهلكت قال:  موضع فمتاعه إىل
 .(2)يف الطريق يضمن املستعري إذا محل املعري على  املتاع إبذنه

له صاحب الدابة اعطين متاعك ألضعه على الدابة كان مستودعا قال: لو و  
 . (3)املتاع وال يضمن صاحب املتاع الدابة

قبل اللبس وديعة و إن شئت أن تلبسه فالبسه فهقال: ثواب و دعه أو و : ل ومنها
 . (4)يضمنه قبل لبسه أنَّهوبعده عارية مضمونة، وفيه وجه: 

 :  فرعان
أطلق، فهل له أن يركبها يف و استعار دابة لريكبها إىل موضع كذا و : ل األول

معتد و ز املوضع الذي استعار إليه فهأو جو رجوعه؟ فيه وجهان وعلى كال الوجهني ل
إاياب إليه ، ويف لزومها منه إىل املوضع و زة وعليه أجرة مثله ذهااب أو غاصب من حني اجمل

الذي استعار منه وجهان، إن قلنا يلزمه فليس له الركوب إىل ذلك املوضع بل يسلمه 

                                                           

  .(208)ص/ البغوي فتاوى (1)

  .(241)ص/ القاضي فتاوىانظر:  (2)

   .(4/434) روضة الطالبنيو ( 11/22) والشرح الكبري( 4/287) انظر: التهذيب (3)

روضة و ( 11/222) الشرح الكبريمقبوض على توقع عقد الضمان. انظر:  نَّهأل (4)
  .(4/434) الطالبني
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،  (1)جيوز للحاكم األخذ منه أنَّهإىل حاكم البلد الذي استعار إليه على الصحيح يف 
مث زاد بقائه  (2)ويقرب منها مسألة يف القسم وهي إذا ما سافر بواحدة من نسائه ابلقرعة

يقضي ما زاد على مدة املسافرين لباقي  أنَّهيف الذي يسافر إليه على مقام املسافرين ف
 . (3)نسائه ، ويف لزوم قضاء مدة الرجوع وجهان وبنامها القاضي عليهما

وجد فيه دراهم فهم أمانة عنده كالثوب الذي أطارته : استعار صندوقا ف الثاين
قال: ،و  (5)، وقّيده البغوي مبا إذا مل يعلم به املستعري(4)الريح إىل داره أطلقه الرافعي

يه : الدراهم أمانة يف يده ال يضمنها إال ابلتعدي سواء كان املستعري أو القاضي يف فت
  (6)أن فيه دراهم فضاعت ضمنها لتلفها بفعلهقلبه ومل يعلم و ولقال: جاهال أو عاملا هبا 
 

 . يف أحكامها: النظر الثاين
 جواز الرجوع .و إابحة االنتفاع، و وهي ثالثة: الضمان،  

 .: الضمان األول
 والكالم يف ضمان الرد، ويف ضمان العني. 

                                                           

روضة و ( 11/222) الشرح الكبريمأذون فيه من املالك انظر:  أنَّهووجه املنع :  (1)
  .(4/434الطالبني)

  ./ب(242) (2)

 انظر: حتفة احملتاجذكره ابن حجر اهليتمي والشربيين. ال قضاء ملدة الرجوع.  أنَّهاملعتمد  (3)
 ( 3/322) مغين احملتاجو ( 5/423)

  .(11/223) الشرح الكبري انظر: (4)

  .(4/287) التهذيب انظر: (5)

  .(238)ص/ القاضي فتاوىانظر:  (6)
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أما ضمان العني فمعناه: أن و ومعىن ضمان الرد: أن مؤنة ردها على املستعري،  
أو بغري تقصري بفعله أو ية بتقصري أو تلفت يف يده أبفة مسو ضمونة عليه حبيث لالعني م

ال يضمن إذا مل يتعد ومل يثبته   أنَّه، وروى بعضهم قوال غريبا: (1)بفعل أجنيب لزمه بدهلا
 .(2)كثريون
استعار بشرط أن يكون املستعار أمانة، لغا الشرط مث إن العارية إذا مل خيتلف و ول 

 .(3)يوم االستعارة إىل يوم التلف فذاكقيمتها من 
يف أو إن كانت يوم القبض و إن اختلفت فإن كانت يوم التلف أكثر ضمنها هبا و 

 جه:أو ، وقيل (4)ا ثالثة أقوالأهنَّ أثناء املدة أكثر ، ففي كيفية ضم
أحدها: يضمن أبقصى قيمة من يوم القبض إىل يوم التلف، وعلى هذا إذا  

بهيمة املستعارة يف يده يكون الولد مضموان عليه، واثنيهما: يضمنها الأو ولدت اجلارية 
أصحها: يضمنها بقيمتها يوم التلف كما إذا تلفت من غري و بقيمتها يوم القبض، 

، وجعل املتويل حمل اخلالف إذا كان النقص ابخنفاض السوق فإن كان (5)استعمال
قال: ، و (6)يوم التلف قطعانقصان القيمة لنقصان األجزاء ابالستعمال ضمن قيمة 

اإلمام : الوجه مع مالحظة عدم ضمان األجزاء امللحقة ابالستعمال أن يقول إذا 
انسحق الثوب ونقص ابالنسحاق ففي قول جيب قيمة الثوب منسحق أبقصى قيمة من 

                                                           

  .(4/431) روضة الطالبنيو ( 11/217) الشرح الكبريانظر:  (1)

الشرح ضعيف. انظر: و أن للشافعي قوال مثله يف األمايل، وه عليو رواية الشيخ أب (2)
  .(4/431) روضة الطالبنيو ( 11/218) الكبري

 املصدران السابقان.  (3)

  .(3/370كما يف الوسيط. )  (4)

 .(4/431) روضة الطالبنيو ( 11/218) الشرح الكبريانظر:  (5)

  .(47/1٩2) انظر: املطلب العايل ذكره ابن الرفعه. (6)
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، ويف (2)قول جيب قيمة الثوب منسحق يوم القبض (1)يوم القبض إىل يوم التلف، ويف
، وعلى القولني األخريين ال يكون (3)لكنه استبعده يف كتاب الصداق قول يوم التلف

أمانة شرعية كالثوب الذي ألقته الريح يف داره و ولد العارية احلادث يف يده مضموان بل ه
إن تلف بعد التمكن وطلب املالك ضمنه، و إن تلف قبل التمكن من رده مل يضمنه 

حممد و وبىن الشيخ أب (4)يضمنه أنَّه إن كان بعده وقبل الطلب فوجهان: أظهرمها:و 
الوجهني على الوجهني يف أن ولد احليوان اجملعول صداقا إذا تلف يف يد الزوج قبل 

إن و ضمان يد هل يضمنه ؟ إن قلنا يضمنه ضمن ولد العارية،  أنَّهالقبض وقلنا إن ضم
لى األقوال ، وذكر العراقيون واملتويل اخلالف يف الوالد ومل يبنوه ع(5)قلنا ال فال

 .(6)املتقدمة
بعضهم: ال يضمنه قطعا وبه قال: أما الولد املوجود عند اإلعارة إذا تبع أمه، فو  

، ومنهم من سوى بينهما يف إجراء اخلالف وهذا كله إذا مل (7)أفىت القاضي والبغوي
، واخلالف (8)يصدر من املالك إذن يف وضع اليد على اليد وليس له استعماله قطعا

املتقدم يف ضمان املستعار جار  يف ضمان املأخوذ على وجه السوم والصحيح  
 .(٩)كالصحيح، لكن اإلمام صحح فيه ضمان قيمته يوم القبض

                                                           

  ./أ(242) (1)

  .(7/140) انظر: هناية املطلب (2)

  .(13/31) وهذا ليس مبرضي. انظر: هناية املطلبحيث قال:   (3)

  .(47/1٩7املطلب العايل)و ( 5/376) الشرح الكبريانظر:  (4)

  .(7/140) انظر: هناية املطلب (5)

  .(47/1٩8) انظر: املطلب العايل ذكره ابن الرفعه. (6)

  .(208)ص/ البغوي وفتاوى( 23٩)ص/ القاضي فتاوىأمانة يف يده. انظر:  نَّهأل (7)

  .(47/1٩8) انظر: املطلب العايل (8)

  .(7/142) انظر: هناية املطلب (٩)
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 األولوقّسم صاحب املهذب العني املستعارة إىل متقومة وذكر فيها القول  
ح بقيمته يوم مبثلها وعلى الصحي األوليضمنها على القول قال: إىل مثليه، و و والثالث، 

، واستشكل من جهة أن املثلية ال ميكن االنتفاع هبا مع بقاء عينها فال تصح (1)التلف
فيما إذا استعارها لريهنها وهذا كله فيما إذا تلفت  (2)إعارهتا وصوره ابن أيب عصرون

بلي الثوب ابللبس فوجهان: أصحهما: و ، فإن تلفت به كما ل(3)العني بغري االستعمال
املذكور يف و ، وفيما يضمنه وجهان: أحدمها وه(4)يضمنه، واثنيهما: يضمنه ال أنَّه

األقوال املتقدمة،  (6()5)يضمنها جبميع أجزائها وعلى هذا جييء يف القيمة أنَّهالنهاية: 
 .(7)حاالت التقومي آخريضمنها يف  أنَّهأصحها: و 

ابالستعمال على أما األجزاء إن تلفت ابالستعمال فال يضمنها إذا تلفت و  
 .(1)بعيد (8)املذهب، وفيها وجه

                                                           

  .(2/18٩) انظر: املهذب (1)

سعد عبد هللا بن أيب السَّريِّّ حممد بن هبة هللا بن مطّهر بن علي بن أيب ُعصرون ابن و أب(2)
السَّريِّّ التميمي احلديثي مث املوصلي، الفقيه الشافعي امللقب شرف الدين؛ كان من أعيان  أيب

الفقهاء وفضالء عصره، صنف كتبًا كثرية يف املذهب، منها صفوة املذهب من هناية املطلب يف 
سبع جملدات، وكتاب االنتصار يف أربع جملدات، وكتاب املرشد يف جملدين، وكتاب الذريعة يف 

 سري أعالم النبالءو ( 55 -3/53) ه. انظر: وفيات األعيان585فة الشريعة وغريها، تمعر 
(21/125- 127).   

  .(2/680) انظر: االنتصار (3)

  .(4/432) روضة الطالبنيو ( 11/21٩) الشرح الكبريانظر:  (4)

 قوله: )يضمنها جبميع أجزائها وعلى هذا جييء يف القيمة(، تكررت يف )ز(.  (5)

  .(7/141) انظر: هناية املطلب (6)

  .(4/432) روضة الطالبنيو ( 11/21٩) الشرح الكبريانظر:  (7)

  ./ب(243) (8)
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= 

 روضة الطالبنيو ( 11/21٩) الشرح الكبرييلزم ؛ ألن العارية مؤداة. انظر:  أنَّه (1)
(4/432).  
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 .(1)يضمنها أنَّهوإن تلفت بغري االستعمال فوجهان: أصحهما: 
أعاره قميصا ليلبسه و إن تلفت ابستعمال غري مأذون فيه ضمنها قطعا كما لو  

ليلبسه يف احلال فاستدام لبسه وهالك الدابة بسبب أو محل فيه أمتعه أو فاتزر به 
واحلمل املعتاد كتلف الثوب ابللبس وتعيبها به كامنحاق أجزاء به فال ضمان الركوب 

 .(2)فيهما على الصحيح
 أنَّهي القفال: أو ، وعن فت(3)ية وجب الضمان قطعاأو حصل ذلك آبفة مسو ول 

أذن يف  نَّهال ؛ ألأو خرج ظهرها ابحلمل وتلفت منه يضمن سواء كان متعداي مبا محل و ل
احلمل ال يف اجلراحة وردها إىل املالك ال خيرجه عن الضمان لتولد السراية من 

الرافعي : وهذا يف احلمل الذي ليس متعداي به جواب على جواب قال: ،  (4)مضمون
الروايين : وانكسار السيف قال: ، (6)كذا قاله اإلمام  (5)الضمان يف صورة االنسحاق

ومجيع ما تقدم فيما إذا استعار من  (7)كامنحاق بعض األجزاء  املستعار للقتال يف القتال
 املالك.

                                                           

تلفت العني كلها وهالك الدابة بسبب الركوب واحلمل املعتاد كامنحاق الثياب و كما ل  (1)
  .(4/432) روضة الطالبنيو ( 11/21٩) الشرح الكبريوتعييبها به كاالمنحاق. انظر: 

  .(4/432) روضة الطالبنيو ( 11/21٩) الشرح الكبريانظر:  (2)

  .(7/141) انظر: هناية املطلب (3)

  .(245)ص/ فالالق فتاوىانظر:  (4)

  .(11/21٩) الشرح الكبري (5)

  .(7/141) انظر: هناية املطلب (6)

  .(6/3٩3) انظر: حبر املذهب (7)
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ا إذا تلفت من أهنَّ املوصى له ابملنفعة، ففي ضمأو فأما إذا استعار من املستأجر  
القاضي : قال: ، و  (1)غري تفريط وجهان: أصحهما: ال يضمن، واثنيهما: يضمن

يف هذه العارية على املستعري إن رد على البغوي والرافعي : ومؤنة الرد قال: ،  (2)غلطو ه
أطلق املتويل القول أبن مؤنة الرد على و ، (3)املستأجر وعلى املالك إن رد عليه املستأجر

 .(4)املستعري
استأجر شيئا إجارة فاسدة فأعاره فتلف يضمنه املستأجر ؛ و البغوي : ولقال:  

 .(5)فعل ما ليس له والقرار على املستعري نَّهأل
استعار املغصوب من الغاصب فتلف يف يده غّرم املالك من شاء منهما  إذاو  

إن غّرم و قيمة يوم التلف، وقرار الضمان على املستعري فإن غّرمه مل يرجع على الغاصب، 
الغاصب رجع عليه فإن كانت قيمته قبل يوم التلف أكثر فإن كانت الزايدة يف يد 

يف يد املستعري فإن قلنا العارية يضمن إن كانت و الغاصب طولب هبا دون املستعري ،
إن قلنا ال يضمن ضمان املغصوب فضمان و ضمان املغصوب ضمنها بقيمة يوم التلف، 

، وحكى القاضي (6)الزايدة كضمان املنافع يرجع هبا إذا تلفت يف يده كذا قاله الرافعي
إذا اشرتى عينا مث  (7)ال يرجع هبا وقالوا مها كالقولني فيما أنَّه: آخرالطربي وغريه قوال 

                                                           

َر اَل َيْضَمُن َوَهَذا اَنئُِّبُه انظر:  (1) َنَّ اْلُمْسَتْأجِّ ( 11/21٩) الشرح الكبرياَل َيْضَمُن؛ ألِّ
  .(4/432) روضة الطالبنيو 

  .(47/205) املطلب العايلو ( 3/3٩7) انظر: املهذب ذكره الشريازي وابن الرفعه. (2)

  .(11/220) والشرح الكبري( 4/282) انظر: التهذيب (3)

  .(47/1٩٩) انظر: املطلب العايل ذكره ابن الرفعه. (4)

  .(20٩-208)ص/ البغوي فتاوى (5)

  .(11/220) الشرح الكبري (6)

  ./أ(243) (7)
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مل يدخل  نَّهظهر استحقاقها وكان الثمن أقل مما عزمه املشرتي ، هل يرجع ابلزائد ؛ أل
 ؟.(1)ا يف اجلملةأهنَّ دخل على ضم نَّهألأو ابلثمن  أنَّهإال على ضم

 نَّهضامن، واملستعري؛ أل نَّهأما املنافع فله أن يطالب هبا أيهما شاء الغاصب ؛ ألو  
إن كان و مل يكن استوفاها بل تلفت يف يده رجع هبا على املغصوب،  مستوف فإن

ا أهنَّ استوفاها فقرار الضمان عليه يف اجلديد فريجع املعري هبا عليه إذا غرمها، والقدمي: 
 .(2)على املعري فريجع هبا على املستعري إذا غرمها

جر استعار من املستأجر من الغاصب فإن ضمنها املستعري من املستأو ول 
إال فإن غرم قيمة العني ال يستقر عليه بل يرجع هبا على و كاملستعري من الغاصب و فه

 .(3)املستأجر ويرجع املستأجر على الغاصب
أما قيمة املنافع ففيها القوالن ، واعلم أن اجلمهور أطلقوا القول أن العارية و  

إسحاق : هذا يف و والروايين والشيخ أب املاورديالقاضيان قال: تضمن ابلقيمة ، و 
إن و املتقّومة فإن كانت مثلّية فإن قلنا يف املتقومة يضمنها أبقصى القيم لزمه مثلها هنا 

 .(4)قلنا بقيمة يوم التلف ضمنها ابلقيمة
 :  فرعان
استعار عبدا عليه ثياب ال تكون ثيابه مضمونة عليه على الصحيح ؛ و : ل األول

،  (5)يضمنه أنَّهما استعار دابة عليها إكاف فمل أيخذها ليستعملها خبالف إذا  نَّهأل

                                                           

  .(613)ص/ انظر: التعليقة الكربى (1)

  .(4/433) روضة الطالبنيو ( 11/220) الشرح الكبريانظر:  (2)

  .(4/433) روضة الطالبنيو ( 11/220) الشرح الكبريانظر:  (3)

  .(6/3٩4) ( و حبر املذهب7/121) الكبري احلاويانظر:  (4)

  .(226-225)ص/ البغوي فتاوىانظر:  (5)
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ا حصلت يف يده بسبب هنَّ يضمنها ؛ ألقال: : وحيتمل أن ي ىو االبغوي يف الفتقال: 
 . (1)مضمون أنَّهكثياب املستعار على الصحيح   ،مضمون وثياب العبد املستام

ا هنَّ ؛ أل وال ضمناً  : ال جيوز للمعري أن أيخذ ابلعارية رهناً  املاورديقال: :  الثاين
، ويف  (2)شرط فيها ذلك بطلت فإذا أخذها املستعري ضمنها فإنْ  ،ال تصحان ابألعيان

 . (3)ضمان املنفعة وجهان جاراين يف كل عارية بطلت بشرط يبطلها
اتفقا على قيمة املستعار يوم  والشيخ عز الدين بن عبد السالم : لقال: : فرع 

قال: هذا بل يأو مل حيسن إطالق القول بتصديق هذا  (4)تلفاختلفا فيها يوم الو القبض 
  ،(7)الزايدة املفضية لزايدة القيمة (6)ما يتغري فيه املستعار من (5)مضى من الزمان إنْ 

  .(8)كالعبد والدابة الصغرية

                                                           

  .(226)ص/ البغوي فتاوى (1)

  .(7/131) الكبري احلاوي (2)

َها.(3) ُْكمِّ  َأَحُدمُهَا: يكون ضامناً لألجرة ألن فسادها رافعاً حلِّ

َنَّ ُكلَّ َعْقٍد َفَسَد َفُحْكُمُه يفِّ ُوُجوبِّ الضََّمانِّ َوُسُقوطِّهِّ  : َأنَّ اأْلُْجرََة َعَلْيهِّ ألِّ َواْلَوْجُه الثَّاينِّ
َد الشَّرَِّكةِّ. انظر:  َد اْلَقْرضِّ َواَل َيْضَمُن فَاسِّ ْنُه َأاَل تـَرَاُه َيْضَمُن فَاسِّ يحِّ مِّ  الكبري احلاويُحْكُم الصَّحِّ

(7/132). 

 سقط من )ز(.  (4)

 يف )ز(: الزمن.  (5)

 يف )ز(: و.  (6)

 يف )ز(: العني.  (7)

  ./ب(244) (8)
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 ، والزايدة عليها اليت ال يكذهبا العرفاألوىليكربان، فالقول قول املعري يف القيمة 
وكذلك  ،فالقول قول املستعري يف النقص ،كان مما ينقص أجزاءه ابالستعمال  إنْ و 
 .(1)مضى الزمان يف وقت ال يقتضي زايدة يف العارية فالقول قولهو ل

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

  
 

 
 
 

 
  

                                                           

 (. 242 -4/241انظر: الغاية) (1)
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 فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة اآلية

  ىي   مي   خي حي جي يه ٱُّٱ

 ٍّ   ٌّ  ٰى ٰر  ٰذ  يي

َّ َّ 

 6 102 آل عمران

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 من خن حن  جن يم ىم مم
  حي جي يه ىه جهمه ين ىن
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي

 6 1 النساء

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 هب مب  خب حب جب هئ
 حج مث هت ختمت حت جت
 َّ جس مخ جخ مح جح  مج

 6 70.71 االحزاب

 هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱٱ:
 َّ هئمب مئ

 6 ٩ اجملادلة

 حك جك مق حق مف ٱُّٱ

 مل خل حل مكجل لك  خك

 ٱٱَّ جم هل

 6 11 الزمر

 حق مف خفحف جف مغ جغ ٱُّٱ
٢ َّ  جك مق   

 
 

 245 2 املائدة 

َّ لك اك يق ىق يف ٱُّ  18٩ 14٩ االنعام  
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 فهرس األحاديث النبوية واآلثار

 الصفرة األثرأو طرف احلديث 
 6 من يرد هللا به خريا يفقه يف الدين

 7 من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به 
 245 ال مينعن أحدكم جاره أن يغرس 

 7 اللهم فقهه يف الدين
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 فهرس األعالم المترجم لهم في النص المحقق

 الصفحة العلم

 264 ابن ايب عصرون عبد هللا بن حممد

 234 ابن أيب هريرة

 64 ابن الصباغ عبد السيد بن حممد 

 61 ابن الصالح عثمان عبد الرمحن 

 63 أمحد بن أيب أمحدابن القاص الطربي 

 136 ابن املرزابن

 148 ابن خريان احلسني بن صاحل

 100 ابن سريج أمحد بن عمر

 73 ابن سلمة 

 221 ابن كج يوسف بن أمحد

 104 ابن يونس أمحد بن موسى

 94 ابراهيم بن علي الشريازيأبواسحاق 

 239 إسحاق العراقي وأب

 83 محدسحاق املروزي إبراهيم بن أأبو إ

 195 احلسن العبادي ابن أيب عاصم العبادي وبأ

 108 الفتوح أسعد بن أيب الفضائل العجلي أبو

 265 يل جملي بن مجيع بن جنااملعا أبو

 95 حامد اإلسفراييينو أب 

 63 حامد الغزايل حممد بن حممدو أب

 63 زيد املروزيو أب 

 115 سهل الصعلوكي حممد بن سليمانو أب

 106 العبادي حممد بن أمحدعاصم و أب

 89 علي السنجي احلسني بن شعيبو بأ 
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 101 حممد عبد هللا بن يوسفو أب 

 148 اإلصطرخي احلسن بن أمحد 

 60 امام احلرمني اجلويين عبد امللك بن عبد هللا

 75 البغوي احلسني بن مسعود

 116 البندنيجي احلسن بن عبيد هللا

 108 اجلرجاين أمحد بن حممد

 172 الداركي عبد العزيز بن عبدهللا

 66 الرافعي عبد الكرمي بن حممد

 61 الروايين عبد الواحد بن إمساعيل

 118 الزبريي أمحد بن سليمان

 27 السروجي

 171 سليم بن أيوب بن سليم

 196 شريح بن عبد الكرمي الروايين

 88 وداالصيدالين حممد بن د

 114 الصيمري عبد الواحد بن احلسني

 106 عز الدين  عبد العزيز بن عبد السالم 

 247 علي بن احلسني اجلوري

 78 الفوراين عبد الرمحن بن حممد

 83 القاسم بن القفال الشاشي

 94 الطيب الطربي طاهر بن عبد هللاو بالقاضي أ

 64 القاضي حسني بن حممد 

 215 القفال الشاشي حممد بن علي

 87 القفال املروزي )الصغري(

 59 علي بن حممد بن حبيب املصري املاوردي

 79 مأمون بن علياملتويل عبد الرمحن بن 
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 265 محد بن حممداحملاملي أ

 112 مساعيل بن حيىياملزين إ

 84 النووي حيىي بن شرف

 87 اهلروي أمحد بن أيب يوسف
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 فهرس األلفاظ الغريبة المفسرة

 الصفحة المصطلحأو الكلمة 

 158 اإلبراء
 1٩0 األبضاع
 116 اإلجارة
 163 اإلداوة
 80 األرش

 ٩8 االستفراش
 ٩7 اإلشاعة
 28 األشاعرة
 15٩ إصطبل
 146 اإلعراب

 280 أعيا
 78 اإلقالة
 15٩ إكاف
 15٩ بستوقة

 274 بقَّال
 ٩٩ البِّيَعة
 161 التأبري
 6٩ التعزير
 122 التوسل
 274 جوالق
 175 حانوته

 6٩ احلد
 110 احلسب
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 66 خامال
 13٩ اخلمرة احملرتمة

 111 خيار التشهي والعيب
 152 الدراهم البغلية

 107 الدرهم
 154 الدرهم املغشوش

 105 الدهر
 150 الدوانيق
 108 الدينار
 ٩8 الرابط
 6٩ الرشد
 60 الرق

 116 هنالر 
 150 الزعفران
 131 السرقني
 78 السوم
 174 الصك

 1٩8 الصنجة
 222 الضابط
 158 الضمان

 160 الطرز
 1٩6 الطيلسان

 115 العارية
 11٩ العرف
 84 العصبة
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 221 العيّ 
 ٩٩ الغلة

 27 الفخرية
        187 الفساد
 12٩ الفِّلس
 ٩٩ الفيء

 63 القائف
 137 القذف

 27٩ رضالق
 14٩ القفيز

 162 القمقمه
 64 القيم

 272 كِّسرة
 277 كشح

 60 الكفارة
 272 كوز

 273 كوز الفقاع
 121 لعمري
 7٩ املبعض
 150 املثقال

 77 املثليات
 62 املراهق

 182 املستولدة
 153 مسكوكا
 104 املضاربة
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 71 املفلس
 262 املقرتض
 7٩ املكاتب
 15٩ املِّْنطَقة

 271 النزو
 5٩ النسب

 74 النصاب
 87 النظار
 64 النكول

 27٩ اهلبة
 11٩ اهلميان
 115 الوديعة
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 فهرس األماكن والبلدان

 الصفرة املكان
 27 إمخيم

 24 أسيوط
 24 اجليزة

 138 خوارزم
 138 طربية
 138 غزنة

 24 القاهرة
 23 قمولة
 23 قوص

 137 مرو
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 فهرس الكتب الواردة في الكتاب

 الصفرة الكتاب م
 213 اإلابنة للفوراين 1
 126 األم للشافعي 2
 21٩ البسيط اليب حامد الغزايل 3
 220 البيان للعمراين 4
 142 التتمة للمتويل 5
 83 التقريب للقاسم بن القفال الشاشي 6
 ٩4 التنبيه أليب إسحاق الشريازي 7
 ٩4 احلاوي للماوردي 8
 126 حلية املؤمن للروايين ٩

 131 مجيعالذخائر أليب املعايل جملي بن  10
 1٩6 روضة احلكام وزينة األحكام للقاضي شريح بن عبد الكرمي 11
 23٩ شرح املهذب ااعراقي 12
 8٩ العدة أليب علي الطربي 13
 28٩ فتاوى البغوي 14
 265 فتاوى القاضي حسني 15
 257 فتاوى القفال 16
 ٩3 احملرر للرافعي  17
 247 املرشد للجوري 18
 100 اسحاق الشريازياملهذب أليب  1٩
 285 هناية املطلب للجويين 20
 122 الوجيز للغزايل 21
 268 الوسيط للغزايل 22
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 فهرس المصادر والمراجع

 املصدر م
 األعالم 1

املؤلف: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي 
 هـ(13٩6)املتوىف: 

 الناشر: دار العلم للماليني
 م 2002وأاير / ماي -الطبعة: اخلامسة عشر 

 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان 2
العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن و املؤلف: أب

 هـ(681خلكان الربمكي اإلربلي )املتوىف: 
 احملقق: إحسان عباس

 بريوت -الناشر: دار صادر 
 الطبعة:

 1٩00، 0الطبعة:  
 7األجزاء: عدد 

 طبقات الشافعية الكربى 3
 هـ(771املؤلف: اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )املتوىف: 

 احملقق: د. حممود حممد الطناحي د. عبد الفتاح حممد احللو
 الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع

 هـ1413الطبعة: الثانية، 
 10عدد األجزاء: 

 َوَوفيات املشاهري َواألعالماتريخ اإلسالم  4
عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب و املؤلف: مشس الدين أب

 هـ(748)املتوىف: 
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 احملقق: الدكتور بشار عّواد معروف
 الناشر: دار الغرب اإلسالمي

 م 2003، األوىلالطبعة: 
 15عدد األجزاء: 

5 
 
 
 
 

 ى الكبري ـ و ااحل
 ردىأو احلسن املو أباملؤلف: العالمة 

 دار النشر: دار الفكر ـ بريوت
 18عدد األجزاء: 

 التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي  6
املؤلف: حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي 

 هـ( 516الشافعي )املتوىف: 
 احملقق: عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد معوض

 العلمية الناشر: دار الكتب
 م 1٩٩7 -هـ  1418الطبعة: األوىل، 
 8عدد األجزاء: 

 
 العزيز شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري 7

القاسم الرافعي القزويين )املتوىف: و املؤلف: عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، أب
 هـ(623

 عادل أمحد عبد املوجود -احملقق: علي حممد عوض 
 لبنان -ة، بريوت الناشر: دار الكتب العلمي

 م 1٩٩7 -هـ  1417، األوىلالطبعة: 
 13عدد األجزاء: 

 روضة الطالبني وعمدة املفتني 8
 هـ(676زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: و املؤلف: أب
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 يشو احتقيق: زهري الش
 عمان -دمشق -الناشر: املكتب اإلسالمي، بريوت

 م1٩٩1هـ / 1412الطبعة: الثالثة، 
 12عدد األجزاء: 

 الوسيط يف املذهب 9
 هـ(505حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )املتوىف: و املؤلف: أب

 احملقق: أمحد حممود إبراهيم ، حممد حممد اتمر
 القاهرة -الناشر: دار السالم 

 1417، األوىلالطبعة: 
 7عدد األجزاء: 

 الكتاب: املهذب يف فقة اإلمام الشافعي 10
 هـ(476أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي )املتوىف: املؤلف: 

 الناشر: دار الكتب العلمية
 3عدد األجزاء: 

 األحكام السلطانية  11
احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري و املؤلف: أب

 هـ(450)املتوىف:  ملاوردياب
 القاهرة -الناشر: دار احلديث 

 1زاء: عدد األج
 طبقات الشافعية 12

حممد، مجال و املؤلف: عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أب
 هـ(772الدين )املتوىف: 

 حتقيق: كمال يوسف احلوت
 الناشر: دار الكتب العلمية

 م2002 األوىلالطبعة: 
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 2عدد األجزاء: 
 األم 13

العباس بن عثمان بن شافع بن عبد هللا حممد بن إدريس بن و املؤلف: الشافعي أب
 هـ(204عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي )املتوىف: 

 بريوت -الناشر: دار املعرفة 
 الطبعة: بدون طبعة

 م1٩٩0هـ/1410سنة النشر: 
 8عدد األجزاء: 

 حبر املذهب )يف فروع املذهب الشافعي( 14
 هـ( 502إمساعيل )ت احملاسن عبد الواحد بن و املؤلف: الروايين، أب

 احملقق: طارق فتحي السيد
 الناشر: دار الكتب العلمية

 م 200٩، األوىلالطبعة: 
 14عدد األجزاء: 

 طبقات الشافعيني 15
الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي و املؤلف: أب
 هـ(774)املتوىف: 

 حتقيق: د أمحد عمر هاشم، د حممد زينهم حممد عزب
 الناشر: مكتبة الثقافة الدينية

 م 1٩٩3 -هـ  1413اتريخ النشر: 
 1عدد األجزاء: 

 مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج 16
املؤلف: مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف: 

 هـ(٩77
 الناشر: دار الكتب العلمية
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 م1٩٩4 -هـ 1415، األوىلالطبعة: 
 6األجزاء:  عدد

مغين »شرحه  -مفصوال بفاصل  -أبعلى الصفحة يليه « املنهاج للنووي»
 للخطيب الشربيين« احملتاج

 اجملموع شرح املهذب ))مع تكملة السبكي واملطيعي(( 17
 هـ(676زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: و املؤلف: أب

 الناشر: دار الفكر
 السبكي واملطيعي( )طبعة كاملة معها تكملة

 التعريفات 18
 هـ(816املؤلف: علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف: 

 احملقق: ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر
 لبنان-الناشر: دار الكتب العلمية بريوت 

 م1٩83-هـ 1403 األوىلالطبعة: 
 1عدد األجزاء: 

 التعريفات الفقهية 19
 املؤلف: حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت

هـ 1407الناشر: دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القدمية يف ابكستان 
 م(1٩86 -

 م2003 -هـ 1424، األوىلالطبعة: 
 1عدد األجزاء: 

 حلية الفقهاء 20
 هـ(3٩5احلسني )املتوىف: و املؤلف: أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أب

 احملقق: د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي
 بريوت -الناشر: الشركة املتحدة للتوزيع 

 م(1٩83 -هـ 1403 )األوىلالطبعة: 
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 1عدد األجزاء: 
 كفاية النبيه يف شرح التنبيه 21

العباس، جنم الدين، املعروف اببن و املؤلف: أمحد بن حممد بن علي األنصاري، أب
 هـ(710الرفعة )املتوىف: 

 احملقق: جمدي حممد سرور ابسلوم
 الناشر: دار الكتب العلمية

 200٩، م األوىلالطبعة: 
 وجزء لتعقبات اإلسنوي وجزء للفهارس( 1٩) 21عدد األجزاء: 

 طبقات الشافعية 22
 هـ(1014بكر بن هداية هللا احلسيين )و املؤلف: أب

 احملقق: عادل نويهض
 بريوت -الناشر: دار اآلفاق اجلديدة 

 م1٩82 -هـ 1402الطبعة: الثالثة 
 [1عدد األجزاء: ]

 فوات الوفيات 23
املؤلف: حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شاكر بن هارون بن شاكر 

 هـ(764امللقب بصالح الدين )املتوىف: 
 احملقق: إحسان عباس

 بريوت -الناشر: دار صادر 
 الطبعة: األوىل
 4عدد األجزاء: 

 الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية 24
 هـ(3٩3نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف: و املؤلف: أب

 حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار
 بريوت -الناشر: دار العلم للماليني 



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

309 
 

 م 1٩87 -  هـ 1407الطبعة: الرابعة 
 6عدد األجزاء: 

 البيان يف مذهب اإلمام الشافعي 25
سني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي )املتوىف: احلو املؤلف: أب

 هـ(558
 احملقق: قاسم حممد النوري

 جدة -الناشر: دار املنهاج 
 م 2000 -هـ 1421، األوىلالطبعة: 

 13عدد األجزاء: 
26 

 
 
 
 
 

 النجم الوهاج يف شرح املنهاج
البقاء و الدَّمِّريي أباملؤلف: كمال الدين، حممد بن موسى بن عيسى بن علي 

 هـ(808الشافعي )املتوىف: 
 الناشر: دار املنهاج )جدة(

 احملقق: جلنة علمية
 م2004 -هـ 1425، األوىلالطبعة: 

 10عدد األجزاء: 
الكتاب: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب املعروف حباشية اجلمل  27

الطالبني للنووي مث شرحه يف )منهج الطالب اختصره زكراي األنصاري من منهاج 
 شرح منهج الطالب(

املؤلف: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، املعروف ابجلمل 
 هـ(1204)املتوىف: 

 الناشر: دار الفكر
 الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ

 5عدد األجزاء:
مفصوال  -لزكراي األنصاري، أبعلى الصفحة يليه « شرح منهج الطالب»
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 عليه« حاشية اجلمل» -بفاصل 
 هناية احملتاج إىل شرح املنهاج 28

املؤلف: مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي 
 هـ(1004)املتوىف: 

 الناشر: دار الفكر، بريوت
 م1٩84هـ/1404 -الطبعة: ط أخرية 

 8عدد األجزاء: 
 للرملي« ملنهاجهناية احملتاج إىل شرح ا»أبعلى الصفحة: كتاب  -
بعده )مفصوال بفاصل( : حاشية أيب الضياء نور الدين بن علي الشرباملسي  -

 هـ(1087األقهري )
بعده )مفصوال بفاصل( : حاشية أمحد بن عبد الرزاق املعروف ابملغريب  -

 هـ(10٩6الرشيدي )
 معجم لغة الفقهاء 29

 حامد صادق قنييب -املؤلف: حممد رواس قلعجي 
 دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيعالناشر: 

 م 1٩88 -هـ  1408الطبعة: الثانية، 
 لسان العرب 30

الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري و املؤلف: حممد بن مكرم بن على، أب
 هـ(711الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 

 بريوت -الناشر: دار صادر 
 هـ 1414 -الطبعة: الثالثة 
 15عدد األجزاء: 

 تكملة املعاجم العربية 31
 هـ(1300املؤلف: رينهارت بيرت آن ُدوزِّي )املتوىف: 

 نقله إىل العربية وعلق عليه:
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 : حممَّد َسليم النَعيمي8 - 1جـ 
 : مجال اخلياط10، ٩جـ 

 الناشر: وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية
 م 2000 - 1٩7٩، من األوىلالطبعة: 

 11عدد األجزاء: 
 الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية 32

البقاء احلنفي )املتوىف: و املؤلف: أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أب
 هـ(10٩4

 حممد املصري -احملقق: عدانن درويش 
 بريوت -الناشر: مؤسسة الرسالة 

 سنة النشر:
 1عدد األجزاء: 

 ى ابن الصالحو افت 33
عمرو، تقي الدين املعروف اببن الصالح و عبد الرمحن، أباملؤلف: عثمان بن 

 هـ(643)املتوىف: 
 احملقق: د. موفق عبد هللا عبد القادر

 بريوت -الناشر: مكتبة العلوم واحلكم ، عامل الكتب 
 1407، األوىلالطبعة: 

 1عدد األجزاء: 
 زينة األحكام و روضة احلكام  34

 ه505أمحد الروايين، أيب نصر ، ت املؤلف: القاضي شريح بن عبدالكرمي بن 
 احملقق: حممد بن أمحد جابر السهلي

 ه141٩الطبعة: 
 1عدد األجزاء: 

 شرح العقيدة الواسطية 35
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 هـ( 1421املؤلف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف: 
 خرج أحاديثه واعتىن به: سعد بن فواز الصميل

 اململكة العربية السعودية الناشر: دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع،
 هـ 1421الطبعة: السادسة، 

 2عدد األجزاء: 
 املطلب العايل يف شرح وسيط الغزايل 36

 ه710املؤلف: جنم الدين أمحد بن حممد بن الرفعه ، أيب العباس ، ت 
 ولؤي بن زين بن جعفر و عبد الرمحن بن أمحد الفارسياحملقق : انيف اليحىي 

 ه1432الطبعة : 
 الغاية يف اختصار النهاية 37

 هـ( 660املؤلف: عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي )املتوىف: 
 احملقق: إايد خالد الطباع

 لبنان -الناشر: دار النوادر، بريوت 
 م 2016 -هـ  1437، األوىلالطبعة: 

 8عدد األجزاء: 
 معجم مقاييس اللغة 38

 هـ(3٩5احلسني )املتوىف: و القزويين الرازي، أباملؤلف: أمحد بن فارس بن زكرايء 
 احملقق: عبد السالم حممد هارون

 الناشر: دار الفكر
 م.1٩7٩ -هـ 13٩٩عام النشر: 

 6عدد األجزاء: 
 جممل اللغة البن فارس 39

 هـ(3٩5احلسني )املتوىف: و املؤلف: أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أب
 احملسن سلطان دراسة وحتقيق: زهري عبد

 بريوت -دار النشر: مؤسسة الرسالة 
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 م 1٩86 -هـ  1406 -الطبعة الثانية 
 2عدد األجزاء: 

 املهمات يف شرح الروضة والرافعي 40
 هـ( 772املؤلف: مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي )املتوىف: 

 الفضل الدمياطي، أمحد بن عليو اعتىن به: أب
اململكة املغربية(، )دار  -الدار البيضاء  -املغريب  الناشر: )مركز الرتاث الثقايف

 لبنان( -بريوت  -ابن حزم 
 م 200٩ -هـ  1430، األوىلالطبعة: 

 وجزء للفهارس( ٩) 10عدد األجزاء: 
 خمتصر املزين )مطبوع ملحقا ابألم للشافعي( 41

 (هـ264إبراهيم املزين )املتوىف: و املؤلف: إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، أب
 بريوت -الناشر: دار املعرفة 

 م1٩٩0هـ/1410سنة النشر: 
 من كتاب األم( 8)يقع يف اجلزء  1عدد األجزاء: 

 اإلحكام يف أصول األحكام 42
احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب و املؤلف: أب

 هـ(631اآلمدي )املتوىف: 
 احملقق: عبد الرزاق عفيفي

 لبنان -دمشق -اإلسالمي، بريوت الناشر: املكتب
 4عدد األجزاء: 

 هناية السول شرح منهاج الوصول 43
حممد، مجال و املؤلف: عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أب

 هـ(772الدين )املتوىف: 
 لبنان-بريوت-الناشر: دار الكتب العلمية 

 م1٩٩٩ -هـ1420 األوىلالطبعة: 
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 1عدد األجزاء: 
 البحر احمليط يف أصول الفقه 44

عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي )املتوىف: و املؤلف: أب
 هـ(7٩4

 الناشر: دار الكتيب
 م1٩٩4 -هـ 1414، األوىلالطبعة: 

 8عدد األجزاء: 
 املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري 45

العباس )املتوىف: و احلموي، أباملؤلف: أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث 
 هـ(770وحن

 بريوت -الناشر: املكتبة العلمية 
 )يف جملد واحد وترقيم مسلسل واحد( 2عدد األجزاء: 

 خمتار الصحاح 46
عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي و املؤلف: زين الدين أب

 هـ(666)املتوىف: 
 احملقق: يوسف الشيخ حممد

 صيدا -الدار النموذجية، بريوت  -: املكتبة العصرية الناشر
 م1٩٩٩هـ / 1420الطبعة: اخلامسة، 

 1عدد األجزاء: 
 القاموس الفقهي لغة واصطالحا 47

 حبيبو املؤلف: الدكتور سعدي أب
 سورية -الناشر: دار الفكر. دمشق 

 م 1٩88هـ =  1408الطبعة: الثانية 
 م 1٩٩3تصوير: 

 1عدد األجزاء: 
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 عجالة احملتاج إىل توجيه املنهاج 48
« ابن النحوي»حفص عمر بن علي بن أمحد املعروف بـ و املؤلف: سراج الدين أب

 هـ( 804)املتوىف: « ابن امللقن»واملشهور بـ 
ضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه: عز الدين هشام بن عبد الكرمي 

 البدراين
 األردن -الناشر: دار الكتاب، إربد 

 م 2001 -هـ  1421النشر: عام 
 )يف ترقيم واحد متسلسل( 4عدد األجزاء: 

املسمى )النكت على « يأو احل»و« املنهاج»و« التنبيه»ى على و احترير الفت 49
 املختصرات الثالث(
زرعة أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن و املؤلف: ويل الدين أب

 هـ( 826 -هـ  762الشافعي )العراقي الُكردي املِّْهراين القاهري 
 يأو احملقق: عبد الرمحن فهمي حممد الزو 

 اململكة العربية السعودية -الناشر: دار املنهاج للنشر والتوزيع، جدة 
 م 2011 -هـ  1432، األوىلالطبعة: 

 3عدد األجزاء: 
 اتج العروس من جواهر القاموس 50

الفيض، امللّقب مبرتضى، و احلسيين، أباملؤلف: حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق 
 هـ(1205الزَّبيدي )املتوىف: 

 احملقق: جمموعة من احملققني
 الناشر: دار اهلداية

 ى البغوي و افت 51
 ه 516املؤلف: اإلمام احلسني بن مسعود البغوي ، ت 

 احملقق: يوسف بن سليمان املزروعي 
 1عدد األجزاء: 



 يف شرح الاوسيط يةاوارر الحرر اجل 

316 
 

 ى القاضي حسنيو افت 52
 ه462حسني بن حممد املروذي، ت املؤلف: 

 ه510مجعه: تلميذه احلسني بن مسعود البغوي، ت 
 حسانو د.مجال حممود أبو حتقيق: أمل عبد القادر 

 النشرو الناشر: دار الفتح للدراسات 
 ى القفالأو فت 53

املؤلف: اإلمام الفقيه أي بكر عبدهللا بن أمحد بن عبدهللا املشهور ابلقفال 
 ه.417املروزي، ت 

 حتقيق: مصطفى حممود األزهري
 م2011 –ه 1432 األوىلالطبعة: 

 دار بن عفان –الناشر: دار ابن القيم 
 الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب 54

املؤلف: إبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )املتوىف: 
 هـ(7٩٩

 النورو دي أبحتقيق وتعليق: الدكتور حممد األمح
 الناشر: دار الرتاث للطبع والنشر، القاهرة

 2عدد األجزاء: 
 التاج واإلكليل ملختصر خليل 55

عبد و املؤلف: حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرانطي، أب
 هـ(8٩7هللا املواق املالكي )املتوىف: 
 الناشر: دار الكتب العلمية

 م1٩٩4-هـ1416، األوىلالطبعة: 
 8عدد األجزاء: 

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 56
 هـ(1230املؤلف: حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )املتوىف: 
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 الناشر: دار الفكر
 الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ

 4عدد األجزاء:
 -أبعلى الصفحة يليه « الشرح الكبري للشيخ أمحد الدردير على خمتصر خليل»

 عليه« حاشية الدسوقي» -مفصوال بفاصل 
 هناية املطلب يف دراية املذهب  57

املؤلف: عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو املعايل، ركن 
 هـ(478الدين، امللقب إبمام احلرمني )املتوىف: 

 حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم حممود الّديب
 الناشر: دار املنهاج

 م2007-هـ1428الطبعة: األوىل، 
 غنية الفقيه يف شرح التنبيه 58

 ه(622املؤلف: أمحد بن موسى بن يونس املوصلي، )ت:
 حتقيق: فهد بن سليمان الصاعدي

 ه1425 –ه 1424الطبعة: 
 4عدد األجزاء: 

 اإلقناع يف الفقه الشافعي 59
بغدادي، الشهري احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري الو املؤلف: أب

 هـ(450)املتوىف:  ملاوردياب
 1عدد األجزاء: 

 جممع الضماانت 60
 هـ(1030حممد غامن بن حممد البغدادي احلنفي )املتوىف: و املؤلف: أب

 الناشر: دار الكتاب اإلسالمي
 الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ

 1عدد األجزاء: 
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 رد احملتار على الدر املختار 61
عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي املؤلف: ابن 

 هـ(1252احلنفي )املتوىف: 
 بريوت-الناشر: دار الفكر

 م1٩٩2 -هـ 1412الطبعة: الثانية، 
 6عدد األجزاء: 

 األولو  خرالتاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآل 62
هللا احلسيين الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف و املؤلف: أب

 هـ(1307البخاري القِّنَّوجي )املتوىف: 
 قاف والشؤون اإلسالمية، قطرو الناشر: وزارة األ

 م 2007 -هـ  1428، األوىلالطبعة: 
 1عدد األجزاء: 

 اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية 63
حممد، حميي الدين احلنفي و املؤلف: عبد القادر بن حممد بن نصر هللا القرشي، أب

 هـ(775)املتوىف: 
 كراتشي  - أنَّهالناشر: مري حممد كتب خ

 2عدد األجزاء: 
 الوجيز يف قفه اإلمام الشافعي 64

 حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايلو املؤلف: أب
 عادل عبداملوجودو حتقيق : علي معوض 

 2عدد األجزاء: 
 م1٩٩7 –ه 1418الطبعة: 

 الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلالناظر وجنة املناظر يف أصول روضة  65
حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي و املؤلف: أب

 هـ(620املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي )املتوىف: 
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 الناشر: مؤسسة الراّين للطباعة والنشر والتوزيع
 م2002-هـ1423الطبعة: الطبعة الثانية 

 2عدد األجزاء: 
 آاثر البالد وأخبار العباد 66

 هـ(682املؤلف: زكراي بن حممد بن حممود القزويين )املتوىف: 
 بريوت -الناشر: دار صادر 

 1عدد األجزاء: 
 معجم البلدان 67

عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي )املتوىف: و املؤلف: شهاب الدين أب
 هـ(626

 صادر، بريوتالناشر: دار 
 م 1٩٩5الطبعة: الثانية، 
 7عدد األجزاء: 

 اإلشراف على غوامض األحكام 68
 املؤلف: أيب سعد اهلروي
 حتقيق: د/ أمحد الرفاعي

 
 التعليقة الكربى يف الفروع 69

 الطيب الطربيو أتليف: القاضي أب
 حتقيق: عبداللطيف العويف

 
 حلية املؤمن  70

 الروايينأتليف: أليب احملاسن 
 حتقيق: حسن البسيسي

 دستور العلماء = جامع العلوم يف اصطالحات الفنون 71
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 هـ(12املؤلف: القاضي عبد النيب بن عبد الرسول األمحد نكري )املتوىف: ق 
 عرب عباراته الفارسية: حسن هاين فحص

 لبنان / بريوت -الناشر: دار الكتب العلمية 
 م2000 -هـ 1421، األوىلالطبعة: 

 4عدد األجزاء: 
 هتذيب األمساء واللغات 72

 هـ(676زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: و املؤلف: أب
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء مبساعدة 

 إدارة الطباعة املنريية
 لبنان -يطلب من: دار الكتب العلمية، بريوت 

 4عدد األجزاء: 
 

 اإلفصاح يف فقه اللغة 73
عبد الفتاح الّصعيدي  -املؤلف: حسني يوسف موسى )املتوىف: .... ( 

 هـ( 13٩1)املتوىف: 
 2عدد األجزاء: 

 قم -الناشر: مكتب اإلعالم اإلسالمي 
 ه 1410الطبعة: الرابعة، 

 
 ي وآداب السامعأو اجلامع ألخالق الر  74

أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي  بكر أمحد بن علي بن اثبت بنو املؤلف: أب
 هـ(463)املتوىف: 

 احملقق: د. حممود الطحان
 الرايض -الناشر: مكتبة املعارف 

 2عدد األجزاء: 
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 طبقات الشافعية 75

بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي، تقي و املؤلف: أب
 هـ(851الدين ابن قاضي شهبة )املتوىف: 

 عبد العليم خان احملقق: د. احلافظ
 بريوت -دار النشر: عامل الكتب 

 هـ 1407، األوىلالطبعة: 
 4عدد األجزاء: 

 
 السراج الوهاج على منت املنهاج 76

 هـ(1337ي )املتوىف: بعد أو املؤلف: العالمة حممد الزهري الغمر 
 بريوت -الناشر: دار املعرفة للطباعة والنشر 

 1عدد األجزاء: 
 

 التنبيهحترير ألفاظ  77
 هـ(676زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: و املؤلف: أب

 احملقق: عبد الغين الدقر
 دمشق -الناشر: دار القلم 

 1408، األوىلالطبعة: 
 1عدد األجزاء: 

 
ين مع ضم آخر ى بعض األئمة من العلماء املتأو بغية املسرتشدين يف تلخيص فت 78

 لماء اجملتهدينفوائد مجة من كتب شىت للع
 املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن حسني بن عمر ابعلوي

 1دار النشر: دار الفكر عدد األجزاء / 
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 أسىن املطالب يف شرح روض الطالب 79
حيىي السنيكي )املتوىف: و املؤلف: زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري، زين الدين أب

 هـ(٩26
 4عدد األجزاء: 

 اإلسالميالناشر: دار الكتاب 
 الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ

 
 مراتب اإلمجاع 80

 ه456املؤلف: أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي، ت
 الطبعة: دار الكتب العلمية، بريوت

 
 الوايف ابلوفيات 81

 هـ(764املؤلف: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي )املتوىف: 
 األرانؤوط وتركي مصطفىاحملقق: أمحد 

 بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث 
 م2000 -هـ1420عام النشر:

 2٩عدد األجزاء: 
 

 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 82
املؤلف: مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيين املشهور ابسم حاجي 

 هـ(1067احلاج خليفة )املتوىف: أو خليفة 
بغداد )وصورهتا عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاهتا،  -املثىن الناشر: مكتبة 

 مثل: دار إحياء الرتاث العريب، ودار العلوم احلديثة، ودار الكتب العلمية(
 م1٩41اتريخ النشر: 
هداية  6، 5وإيضاح املكنون،  4، 3كشف الظنون، و2، 1) 6عدد األجزاء: 
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 العارفني(
 

 ألمكنة والبقاعمراصد االطالع على أمساء ا 83
املؤلف: عبد املؤمن بن عبد احلق، ابن مشائل القطيعي البغدادي، احلنبلي، 

 هـ(73٩صفّي الدين )املتوىف: 
 الناشر: دار اجليل، بريوت

 هـ 1412، األوىلالطبعة: 
 3عدد األجزاء: 

 
 الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة 84

بن أمحد بن حجر العسقالين الفضل أمحد بن علي بن حممد و املؤلف: أب
 هـ(852)املتوىف: 

 احملقق: مراقبة / حممد عبد املعيد ضان
 صيدر اابد/ اهلند -الناشر: جملس دائرة املعارف العثمانية 

 م1٩72هـ/ 13٩2الطبعة: الثانية، 
 6عدد األجزاء: 

 
 ابن العماد -شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  85

 دار النشر: دار الكتب العلمية
 

 املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر 86
العباس احلسيين العبيدي، تقي الدين و املؤلف: أمحد بن علي بن عبد القادر، أب

 هـ(845املقريزي )املتوىف: 
 الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت

 هـ 1418، األوىلالطبعة: 
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 4عدد األجزاء: 
 

 البداية والنهاية 87
إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي الفداء و املؤلف: أب
 هـ(774)املتوىف: 

 الناشر: دار الفكر
 م 1٩86 -هـ  1407عام النشر: 

 15عدد األجزاء: 
 

 املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف 88
احملاسن، مجال و املؤلف: يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري احلنفي، أب

 هـ(874الدين )املتوىف: 
 حققه ووضع حواشيه: دكتور حممد حممد أمني

 تقدمي: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور
 الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب

 7عدد األجزاء: 
 

 ى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيو اجمموع فت 89
 هـ(1421املؤلف : حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف : 

 وترتيب : فهد بن انصر بن إبراهيم السليمانمجع 
 دار الثراي -الناشر : دار الوطن 

 هـ 1413 -الطبعة : األخرية 
 26عدد األجزاء : 

 
 امللل والنحل  90
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 املؤلف: حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الشهرستاين
 1404بريوت،  -الناشر: دار املعرفة 

 حتقيق: حممد سيد كيالين
 2األجزاء: عدد 

 
 مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة حوادث الزمان 91

 حممد عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعيو أتليف: أب
 م1٩٩3 -هـ 1413 -القاهرة  -دار النشر: دار الكتاب اإلسالمي 

 
 رفع اإلصر عن قضاة مصر 92

ر العسقالين الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجو املؤلف: أب
 هـ(852)املتوىف: 

 حتقيق: الدكتور علي حممد عمر
 الناشر: مكتبة اخلاجني، القاهرة

 م 1٩٩8 -هـ  1418، األوىلالطبعة: 
 1عدد األجزاء: 

 
 أعيان العصر وأعوان النصر 93

 هـ(764املؤلف: صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )املتوىف: 
عشمة، الدكتور حممد موعد، و الدكتور نبيل أبزيد، و احملقق: الدكتور علي أب

 الدكتور حممود سامل حممد
 قدم له: مازن عبد القادر املبارك

 سوراي -لبنان، دار الفكر، دمشق  -الناشر: دار الفكر املعاصر، بريوت 
 م 1٩٩8 -هـ  1418، األوىلالطبعة: 

 5عدد األجزاء: 
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 األشباه والنظائر 94

 هـ(٩11أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: املؤلف: عبد الرمحن بن 
 الناشر: دار الكتب العلمية

 م1٩٩0 -هـ 1411، األوىلالطبعة: 
 1عدد األجزاء: 

 
 االنتصار  95

 املؤلف: ابن ايب عصرون،حتقيق : عبد هللا بن سعد الدوسري)رسالة علمية(
 احملرر 96

 ه(623القاسم الرافعي )ت و املؤلف:أب
 بن كمال املصريحتقيق نشأت 

 طبغة دار السالم
 (2013-1434 )األوىلالطبعة 

 التلخيص 97
 العباس أمحد الطربيو املؤلف:أب

 علي حممد معوضو حتقيق عادل أمحد عبد املوجود 
 ويكيبيداي 98

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84
%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%
D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9

%8A%D8%A9 
 حلديثغريب ا 99

سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف و املؤلف: أب
 هـ( 388ابخلطايب )املتوىف: 

 يو احملقق: عبد الكرمي إبراهيم الغرأب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النيب
 دمشق -الناشر: دار الفكر 

 م 1٩82 -هـ  1402عام النشر: 
 3عدد األجزاء: 

 السعيد اجلامع امساء جنباء الصعيدالطالع  100
 ه(748املؤلف:كمال الدين جعفر بن ثعلب الشافعي )ت

 حتقيق: سعد حممد حسن
 الدار املصرية للتاليف والرتمجة

 اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد 101
 املؤلف: صهيب عبد اجلبار

 38عدد األجزاء: 
 2014 – 8 - 15اتريخ النشر: 

الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه اجلامع املسند  102
 وأايمه = صحيح البخاري

 عبدهللا البخاري اجلعفيو املؤلف: حممد بن إمساعيل أب
 احملقق: حممد زهري بن انصر الناصر

الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد 
 عبد الباقي(

 هـ1422، ألوىلاالطبعة: 
 ٩عدد األجزاء: 

 املعااية 103
 املؤلف: أبوالعباس اجلرجاين

 حتقيق: إبراهيم البشر
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 فهرس الموضوعات

 الصفرة املاوضاوع
 2 ملخص الرسالة

 6 املقدمة
 8 أسحاب اختيار املخطاوط وأمهيته العلمية

 10 ترمجة املؤلف
 11 تاوثيق نسحة املخطاوط إىل املؤلف

 13 السابقةالدراسات 
 15 خطة الحرث

 1٩ منهج الترقيق
 21 شكر وتقدير

 22 : قسم الدراسة وفيه محرثاناألولالقسم 
 23 : دراسة املؤلف وفيه مثانية مطالباألولاملحرث 
 23 : امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيتهاألولاملطلب: 

 23 املطلب: الثاين مولده
 24 املطلب: الثالث نشأته العلمية

 24 املطلب الرابع: شيوخه وتالميذه
 27 املطلب اخلامس: مكانته العلمية والثناء عليه

 28 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقي
 2٩ املطلب السابع: مؤلفاته

 30 املطلب الثامن: وفاته
املحرث الثاين: التعريف ابلكتاب )اجلاوارر الحررية( وفيه ستة 

 مطالب
31 

 31 حتقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إىل املؤلف: األولاملطلب 
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 32 املطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية
 33 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف النص احملقق

 34 املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق
 42 املطلب  اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق

 44 النسخ املوجودة يف هذا الكتاب املطلب السادس: وصف
 4٩ مناذج من املخطوط -امللحق-

 58 كتاب اإلقرار
 58 اليت يتبني فيها صحيحه من فاسده أنَّه: يف أركاألولوفيه أبواب: 

 5٩ هان: يف أركاألولالباب 
 5٩ : املقراألولالركن 

 60 وأما عند الشهود ليشهدوا به 
 63 البلوغادعى الصيب والصبية و ول
 66 خامالأو كان الصيب غريبا  وول
 66 أطلق اإلقرار ابلبلوغو ول
 68 كان حينئذ صغريا  أنَّهأقر بشيء مث ادعى و ول

 6٩ الثالث: احملجاور عليه ابلتحذير
 71 وال يقبل إقراره ابلنكاح

 73 وأما الرقيق فإما ان يقر 
 73 : أن يقر مبا يوجب عقوبةاألولالقسم 

 74 اقراره يف املال أربعة أقوال ويف قبول
 80 فروع
 80 املتويلقال: : األول

 80 الثاين: إقرارا السيد على عبده
 81 مبال لسيده أقر العبدو اخلامس: ل 

 81 وأما املريض مرض املوت
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 ٩0 وأما املرتد فيصح اقراره
 ٩0 يشرتط يف املقر االختيار أنَّهواعلم 

 ٩1 ويشرتط فيه ثالثة شروط الركن الثاين : املقر له
 ٩1 أحدها أن يكون له أهلية وفيه صور

 ٩1 الفرسأو هلذا احلمار قال: إذا  األول
 ٩2 للحمل الذي يف بطن فالنة عليقال: لو الثاين 

 100 الشرط الثاين: يف املقر له
 ٩3 رجع املقر له عن الردو ول

 ٩4 رقيقافإن كان املقر به 
 103 فرعان
 103 من يف يده عبدانقال: : األول

 103 شرط الثالث: يف املقر لهال
 104 الركن الثالث: املقر به

 101 فروع
 10٩ أعتق عبده و: لاألول

 113 حر األصل و: أن يقول هاحلالة الثانية
 115 الركن الرابع: صيغة االقرار

 122 عبداشرت هذا القال: لو و 
 123 فروع منثاورة

 123 عندي كذاأو كان له علي قال:  لو و 
 12٩ الحاب الثاين: يف االقارير اجململة واملقربة

 12٩ : لفظة شيءاألولاللفظ 
 137 غصحت فالان على شيءقال: اللفظة الثانية: إذا 

 138 له علي مالقال: إذا  األولاللفظة الثالثة: املال وفيه صاوراتن: 
 140لفالن علي قال:  اذا األوىل اللفظة الرابعة : لفظ أكثر وفيها صاور
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 من مال فالن
 144 اللفظة اخلامسة: كذا

 147 اللفظ السادس: أن يقر مبجمل مث يعقحه مبحني
 150 اللفظ السابع: لفظ الدررم وفيه مسائل

 15٩ ة املقر به اىل ظرفهاللفظ الثامن إضاف
 16٩ اللفظ التاسع: تكرار لفظ املقر به

 171 ويف الفصل مسائل
 171 م فوق درمهههدر قال: إذا أحدرا: 

 172 فرعان
 174 يقتضي تعدد املقر به تعدد االقرار ال فصل:
 182 له جارية ذات ولد فصل:
 184 دخيل يف الكتابفرع:

 1٩3 بفصلني أحدها يف مسائل تتعلق به البابواختتام هذا 
 1٩8 املقر به اجملهولالفصل الثاين:

حكم من أو بعضه أو الحاب الثالث: يف تعقيب االقرار ما يرفعه 
 احكامه

201 

 214 وهبت واقبضتقال: السادسة: اذا 
 220 القسم الثاين ما يرفع بعض االقرار وفيه مسائل

 227 : يصح االستثناء من املعيناتثالثال
 22٩ وخنتم الباب مبسائل

 230 أقر بشيء ابعه يف زمن اخليارو السادسة: ل
 231 الباب الرابع يف االقرار ابلنسب

 233 لرجل امتان  فرعان
 248 يد مبسائل ثبت فيها الفرع دون االصلويتأ

 262 كتاب العاريَة
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 263 املعري :األولالركن 
 264 الركن الثاين: املستعري
 266 الركن الثالث : املعار

 271 بقرةأو دفع اىل رجل شاة و ل األولفروع : 
 275 الركن الرابع الصيغة

 278 حد الغزايل املستعريفصل :
 282 النظر الثاين يف أحكامها وري ثالثة

 28٩ من الغاصب املستأجراستعار من و ول
 28٩ فرعان
 28٩ استعار عبدا عليه ثياب و : لاألول
 2٩0 الشيخ عز الدين بن عبد السالمقال: فرع: 

 2٩2 الفهارس
 2٩3 القرآنية اآلايتفهرس 

 2٩4 فهرس االحاديث النحاوية واالاثر 
 2٩5 املرتجم هلم يف النص احملقق معالفهرس األ

 2٩8 لفاظ الغريحة املفسرةفهر األ
 302 ماكن والحلدانفهرس األ

 303 فهرس الكتب الاواردة يف الكتاب
 304 فهرس املصادر واملراجع

 330 فهرس املاوضاوعات
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